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Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att undersöka om musiken i datorspel kan påverka
användarens problemlösningsförmåga. Ämnet är nästintill outforskat, så musikstudier
från ämnesområden som t.ex. reklam, film och bilkörning har studerats för att bygga
upp en teoretisk grund. Där framkom att bland annat tempo och ljudklang är
avgörande för hur ett musikstycke skall påverka användarens kognitiva processer. För
att ta reda på om musik påverkar problemlösningsförmågan i datorspel gjordes en
kvantitativ undersökning i ett labb där försökspersoner fick spela ett enklare
pusselspel med varierande bakgrundsmusik. Tre nivåer av musik användes; hård
musik, klassisk musik och tystnad. Resultatet visar på en signifikant bättre
problemlösningsförmåga hos dem som fick spela datorspelet med klassisk musik i
bakgrunden jämfört med dem som lyssnade på hård musik. Att spela datorspelet utan
musik fick de olika försökspersonerna att prestera kraftigt varierande resultat vilket
bör tyda på att människor påverkas olika av tystnad.
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1. Inledning
Detta arbete handlar om musik, datorspel och problemlösning, närmare bestämt om
musiken påverkar användarens problemlösningsförmåga vid datorspelande. Därför
kommer inledning och bakgrund behandla forskning från en mängd olika
ämnesområden. I centrum står dock forskningen kring datorspel och forskningen
kring musik.
Forskningen kring datorspel och det massmediala utrymme som givits den har nästan
bara handlat om spelens förmodade skadliga effekter på användaren. Ett ämne där
forskningen kring musik och dess effekter på människan är nästintill outforskad är
datorspelsgenren. Weske (2000) menar att musiken i dataspel var länge ett
bortprioriterat ”problem” som gjordes sist i spelutvecklingen bland annat på grund av
platsbrist för dåtidens lagringsmedia såsom disketter hade ett strikt begränsat
utrymme. Han beskriver vidare att ljudkortens prestanda var begränsad och stödde
ofta bara det primitiva så kallade midiljudet. Men med dagens lagringskapacitet och
ljudkort är inte detta någon begränsning längre. Istället ses tendenser på att vissa spel
blir större och mer byggda runt en story med filmsekvenser och riktiga skådespelare
vars röster och rörelsemönster blir till en fiktiv hjälte. På så vis har även
spelutvecklarna kunnat lägga ner mer tid på spelmusiken som har gått ifrån enkla
syntslingor till avancerad mångkanalig musik. Även kommersiella band har på senare
tid låtit sin musik vara med i spel som t.ex. ”Need for speed underground 2” eller
”Tony Hawk proskater 3”. Med dataspelen öppnar sig ännu en dimension av
musikpåverkan då användaren till skillnad från i filmen även styr ”handlingen” i
spelet genom rörelser och aktiva val. Detta ställer högre krav på musiken som måste
kunna vara dynamisk för att följa med handlingen och problemen i spelet. Det är just
musiken och dess påverkan på datorspelarens problemlösningsförmåga som behandlas
i detta arbete.
I forskningen kring reklam spelar musiken en viktig roll för att förstärka varumärket
och göra konsumenten uppmärksam på produkten som t.ex. Bjurström och Lilliestam,
(1993). Filmmusik användes redan innan talfilmen för att bygga upp stämningar och
förstärka intryck av bland annat skräck, glädje eller sorg. Forskningen inom film och
musik är omfattande och dagens filmmusik är noga anpassad efter vad manuset vill
förmedla. Även effekten av musiklyssnande vid bilkörning har studerats för att få en
uppfattning om hur den påverkar framförandet av bilen ur en trafiksäkerhetssynpunkt.
Forskning som sambandet mellan musik och läxläsning är ett hett ämne som brukar få
medialt utrymme. I det stora hela kan man säga att forskningen kring musikpåverkan
är bred med förgreningar inom många ämnesområden.
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2. Bakgrund
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning inom musik och problemlösning. Källor
som behandlar musik kommer från olika ämnesområden beroende på att det inte finns
någon forskning kring musik, datorspel och problemlösning. Slutsatserna är dock
generella och kan appliceras på frågeställningen i arbetet.

2.1 Musikpåverkan
Benyon, Turner och Turner (2005) diskuterar för- och nackdelar med ljud och musik i
ett MDI-perspektiv. De menar att hörseln skiljer sig från synen på ett markant sätt.
Synen ger ett smalt synfält rakt fram, men producerar en rikligt detaljerad bild av det
som percepteras. Hörseln däremot fångar upp ljud runt hela individen och från olika
avstånd. Hörseln och synen kompletterar på så sätt varandra genom att fungera
optimalt på olika plan. Benyon m.fl. (2005) menar vidare att ljud är ett viktigt sätt att
påkalla uppmärksamhet eller presentera viktig information i dagens grafiskt
avancerade gränssnitt där det kan vara svårt att urskilja viktig information. Med fördel
kan då ljudet användas som en signal för att få användaren att fokusera sitt begränsade
synfält till den aktuella delen av gränssnittet, ljudet används då för att skapa en
orienteringsreaktion. Vidare diskuterar författarna hörselns outnyttjade möjligheter till
informationsprocessande. De menar att människan, för njutningens skull, kan förstå
och leva sig in i komplexa musikstycken som symfonier och operor. Denna annars
outnyttjade förmåga skulle kunna användas för att t.ex. kunna lära sig svåra
instruktioner genom att presentera dem med hjälp av musik. Kanske kan musiken få
lyssnaren att omedvetet ta in ett budskap och anamma detta.
Bjurström och Lillierstams (1993) forskning handlar om musikens påverkan i reklam.
De menar att musiken i högsta grad kan påverka lyssnaren att ta till sig
reklambudskap utan att egentligen vara medveten om det själv. Detta används flitigt
av reklambranschen genom att presentera en produkt tillsammans med en trallvänlig
jingel vars text innehåller ett budskap om produktens förträfflighet. Musikens
påverkan på människan beskrivs genom tre nivåer.
Den grundläggande nivån kallas den ”musematiska” och syftar på de melodiska
rörelser som finns i ett musikstycke. Exempel på detta är rytm, takt, ackord eller ett
instruments speciella klang. Genom att kombinera och manipulera ovanstående
faktorer kan musiken få människor att associera till olika saker. Bjurström och
Lillierstam (1993) beskriver vidare att ett snabbt musikaliskt tempo med många korta
toner ofta upplevs som stressande och hetsigt, medan långa liggande bastoner i regel
upplevs som lugna och avstressande. Musiken kan även relateras till tidsepoker eller
geografiska platser genom sin musematiska nivå, exempel på detta är ljudet av
kastanjetter som ofta relateras till Spanien, eller olika sorters klassiks musik som kan
förknippas med olika århundraden. Detta är något som använts i datorspelsindustrin
redan sen 80-talet t.ex. hade det gamla Commodore 64 spelet ”Defender of the
crown” musik som kunde förknippas med riddartidens England.
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Bjurström och Lillierstam. (1993) menar att den andra nivån handlar om att en låt
eller melodi i sin helhet kan förmedla betydelse eller association. De beskriver att en
melodi eller låt kan få högst personliga betydelser för t.ex. kärleksparet som har ”sin
låt” som väcker speciella känslor för de båda. På samma sätt kan nationalsången få
människor att uppleva liknande känslor vid t.ex. en ishockeymatch. Till skillnad från
den musematiska nivån så kräver den här andra nivån att låten har hörts innan för att
kunna påverka människan. Den andra nivån är både ett problem och en möjlighet för
datorspelsindustrin. En nationalsång eller någon annan melodi som väcker emotioner
hos stora mänger av datorspelare kan även användas för att förstärka känslor som t.ex.
den ryska musiken man får uppleva som ung soldat i spelet ”Call of duty”. Problem
kan dock uppstå om en melodi har starkt personliga kopplingar till enskilda användare
t.ex. datorspel som innehåller ett välkänt klassikt musikstycke för att förmedla glädje
och användaren har personliga känslor som sorg kopplat till musikstycket. Det är
bland annat därför specialkomponerade melodier ofta används i datorspel (Weske,
2000).
Den tredje nivån handlar om olika musikalika stilar och dess innebörder. Här beskrivs
två exempel. Hårdrock och Punk förmedlar associationer om ilska och aggressivitet
genom sina snabba och tunga sound. Klassisk musik ger istället ofta upphov till
associationer om stil och smak. Upplevelsen av en landskapscen där kameran
panorerar över ett grönt fält upplevs på annorlunda sätt om filmen ackompanjeras av
en symfoniorkester, en diktläsning eller ett speedmetal band. Landskapet kan
upplevas som allt från vackert via sorgligt till riktigt hemskt. Författarna beskriver
innebörden av de visuelltmusikaliska kombinationerna på samma sätt som att ord kan
få olika betydelse och innebörder beroende på hur de kombineras. Genom
ovanstående nivåer vill Bjurström & Lillierstam (1993) mena att musiken i högsta
grad kan påverka en människas visuella upplevelse, genom att manipulera musiken
kan man även manipulera människan.
Ur dataspelssynpunkt är forskningen kring reklam intressant för de spelutvecklare
som vill kunna ge en verklighetstrogen upplevelse av något artificiellt genom
påverkan av användarens känslor, precis som reklammakaren vill förmedla sin
enastående produkt genom att påverka konsumenten. Därför borde musikvalet i
datorspel vara lika viktigt som i reklambranschen. Spelet ”Tony Hawk proskater 3”
innehåller musik från artister vars målgrupp är samma som de potentiella köparna av
spelet, detta är ett sätt att kombinera försäljningen av spel och musik till samma
målgrupp.
Öblad och Forward (2001) har undersökt hur musik påverkar en människas
bilkörning. Undersökningen riktar sig inte mot musik i allmänhet, utan musik som
försökspersonen säger säg gilla eller ogilla. Författarna utgår från begreppet Arousal
vilket inte är helt förklarat eller definierat, men kan beskrivas som en aktivering av
individen som helhet, hennes kropp och psyke. Musik kan på olika sätt stimulera så att
en individ blir utsatt för mer eller mindre arousal. Det som skiljer olika människor åt
är deras smärtgräns, det vill säga när arousal blir för låg eller för hög. En hel del
undersökningar har gjorts runt arousal, bland annat Öblad (2000) där musik används
som ofrivillig stimulans och visade sig innebära hög aurosal aktivering.
Undersökningen handlade om en ordningsvakt med varierande arbetsuppgifter.
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Vakten menade själv att han blev mindre tolerant när han jobbade på ett uteställe med
modern dansmusik mot när han jobbade på ett ”mogendans” ställe. Han förklarade att
den tempofyllda och snabbare discomusiken gjorde honom hetsigare vilket han inte
tyckte om på grund av att han hade svårt att kontrollera reaktionerna. Öblad och
Forward (2001) grundar sin undersökning om bilförare på musik försökspersonen
säger sig gilla eller ogilla. Detta för att sådan musik har den största inverkan på
arousal. Genom att låta försökspersonerna köra en bil på en avspärrad bana och
samtidigt välja musik mättes allt från reaktionstider till hastighet. Resultaten visade på
att bilkörningen påverkas främst av musik som antingen försökspersonen gillar eller
tycker starkt illa om. Musik kan också verka som stimulerande och
koncentrationshöjande vid lätta och monotona trafiksituationer. Dock stör musiken
föraren vid en krävande situation, det är därför många bilförare sänker volymen eller
till och med stänger av stereon när de t.ex. kör i stadstrafik eller fickparkerar. Även
Furnham och Strbac (2002) använder arousal som ett mått på musikstimulans då de
menar att inåtvända och utåtvända personer har olika smärtgränser för arousal. De
testade huruvida det finns något skillnad mellan bakgrundsljud, bakgrundsmusik eller
tystnad när det gäller försökspersonernas kognitiva prestationer genom att spela upp
respektive ljud medan försökspersonerna löste tre olika kognitivt krävande uppgifter.
De tre uppgifterna handlade om läsförståelse, minne och huvudräkning. Deras hypotes
var att utåtvända personer skall prestera bättre med bakgrundsljud eller musik medan
prestationerna mellan grupperna skall vara likvärdiga under tystnad. Resultaten visar
på att båda grupperna presterar allra bäst under komplett tystnad, medan både
bakgrundsljud och musik stör försökspersonen som då presterar sämre, detta gällde
under alla tre test. Skillnaden mellan inåtvända respektive utåtvända personer visar sig
bara vara signifikant vid läsförståelsen där utåtvända presterar bättre med musik och
bakgrundsljud än de inåtvända. Vid minnestestet och huvudräkningen fann forskarna
inga signifikanta resultat på skillnaden. Det skall tilläggas att Furmham och Strbac
inte tog hänsyn till huruvida försökspersonerna gillade eller ogillade musiken (UK
garage-style music) som spelades. Utifrån de jämna resultaten som gavs skiljer sig
denna undersökning från Öblad och Forward (2001) som hävdar vikten av personlig
smak. Lessl (2004) testade 47 försökspersoner genom att låta dem göra minnestester
med bakgrundsmusik som de gillade respektive ogillade. Resultaten visade inte på
någon signifikant skillnad mellan grupperna trots att författarna tagit hänsyn till
personlig smak. Slutsatsen som dras är att den personliga smaken inte spelar någon
roll vid musikpåverkan. Resultaten motsäger Öblad och Forward (2001) vilka belyser
vikten av personlig smak för musikpåverkan, alltså finns det ingen riktig enighet i
forskarvärlden om hur musiksmak påverkar människan.
Det finns även en del undersökningar som behandlar hur olika sorters musik och
tempo kan påverka människan. Brodsky (2002) undersökte effekten av musikens
tempo vid simulerad bilkörning. Den simulerade bilkörningen i detta fall motsvaras,
på grund av kostnadsskäl, av datorspelet ”Midtown Madness” vilket gör
undersökningen extra intressant utifrån frågeställningen i detta arbete. Resultaten
visade på att ju högre tempo bakgrundsmusiken har desto större risk att
försökspersonen framför sitt fordon fortare, även kollisioner och trafikföreteelser som
rödljuskörning och filbyte vid heldragen linje ökade på samma sätt. Cassidy och
MacDonald (2004) undersökte hur olika sorters musik påverkar försökspersonen
under lösandet av en kognitivt krävande uppgift, i detta fall strooptestet samt ett
återerinringstest. Författarna delade in sin musik i avslappnande musik, aggressiv
musik, vardagligt bakgrundsljud och tystnad. Resultaten visade på att det fanns en
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signifikant skillnad mellan avslappnande och aggressiv musik där försökspersonerna
presterade sämre med den aggressiva musiken. Mellan de övriga nivåerna kunde inga
signifikanta skillnader hittas. Sammanfattningsvis kan sägas att typen av musik samt
dess tempo har en stor inverkan på försökspersonen och om musiken påverkar hennes
kognitiva förmågor.
En av de få artiklar som behandlar musik och datorspel explicit är Beckman (2004)
som skriver om dataspelsmusik utifrån de känslor och associationer den förmedlar. Ett
antal vana datorspelare fick lyssna på modern dataspelsmusik utan att få se bilder från
själva spelen. De fick sedan i uppgift att beskriva musiken utifrån vilka känslor den
förmedlade samt försöka gissa vilken typ av spel musiken härstammade ifrån. Det
visade sig att försökspersonerna i de flesta fall kunde beskriva vilka känslor som
åsyftas att beskriva med musiken, samtidigt kunde de även peka ut vilken spelgenre
ett musikstycke tillhörde. Beckman (2004) menar att kunskapen kring musiken och
känslorna den för med sig börjar bli väl rotad hos den vane användaren. Han menar
även att valet av dataspelsmusiken mer och mer influeras av filmmusiken, och på så
sätt förenas användarens kunskaper inom två domäner. Studien visar även att det finns
skillnader i påverkan beroende på vilket musikstycke som spelas. Det finns
variationer på hur framträdande de speciella drag som användaren identifierar är
beroende på hur låten är uppbyggd. Olika typer av musik får användaren att tänka på
olika sätt och olika låtar påverkar med olika styrka. Detta är en intressant iakttagelse
för spelutvecklaren att ha i åtanke då möjligheterna att påverka användaren inte bara
ligger i den grafiska utformningen av spelet. Genom att kombinera grafik och ljud på
ett genomtänkt sätt kan spelet påverka användaren på mer än ett sätt.
Det finns en hel del öppna frågor kring musik och datorspel som inte behandlats i den
forskningen som bedrivits. I många fall utgår forskarna ifrån att användaren är en
passiv informationsinhämtare som t.ex. Beckman (2004) antyder med parallellerna till
filmforskningen. Forskningen kring bilförare som t.ex. Öblad m.fl. (2004) är desto
mer användbar inom datorspelsforskningen då båda användargrupperna agerar efter
informationsinhämtandet. När användaren är aktiv som i ett datorspel öppnar sig en
hel del intressanta frågor rörande musikens påverkan på de kognitiva förmågorna.
Skulle musiken i ett spel kunna påverka en människas förmåga att lösa problem?

2.2 Problemlösning
Problemlösning kan beskrivas som målinriktat tänkande eller kontrollerad
informationsbearbetning. Ofta ställer problemlösningsprocesser stora krav på
arbetsminnet då en stor mängd information skall ”hållas i huvudet” samtidigt som den
skall beräknas. Eftersom arbetsminnet är begränsat samt att informationen lätt faller
ur blir problemlösning en tämligen komplicerad företeelse (Bechtel & Graham 1998).
Datorspel är ofta uppbyggda med problemlösning som en grundstomme, grafik, ljud
och kontroller visualiserar problemen och ger användaren kontroll över sin rollperson
eller liknande. Det är i problemlösningen spelets utmaning och underhållningsvärde är
baserad, t.ex. även om ett äventyrsspel har verklighetstrogen grafik och fantastiska
ljudeffekter så är det skurken som skall skjutas, prinsessan som skall räddas eller
5

världen som håller på att gå under som ger spelaren underhållning. Även vid sportspel
är problemet att överlista motståndarna för att göra mest mål eller vara först över
mållinjen, är detta för lätt skapar spelet ingen underhållning. På så vis kan
problemlösningen manipuleras för att skapa ett spel med lagom svårighetsgrad för att
underhålla användaren.

2.2.1 Problemet
Ett problem uppkommer när människans mentala modell över världen inte
överrensstämmer med den värld som hon ställs inför. Detta kalls diskrepans och är
något som drabbar människan hela tiden. Utan diskrepans skulle världen vara
”självklar” och problemlösning eller bedömningar skulle inte behöva göras. Men med
diskrepansen tvingas människan att göra bedömningar och val då hon vet vad hon vill
åstadkomma men inte hur (Hunt 1994).
Herrström (1996) skriver om orsaker till problem. Det finns en mängd olika problem
som bottnar i olika saker, men då arbetet inriktar sig på rent intellektuella problem
kommer detta att förklaras. Ett intellektuellt problem beskrivs ofta som en ”tankenöt”
och används ofta ur nöjessynpunkt. För att lösa problemet krävs det att
problemlösaren nått full tankemässig insikt i problemet och dess lösning. Herrström
menar att den grundläggande svårigheten en problemlösare stöter på är när denna
konfronteras med information som inte stämmer med dennes tidigare uppfattning.
Ofta bygger en uppfattning på teorier och principer som är känslomässigt laddade
med en övertygelse om att det man tycker är det enda rätta. Då kan det vara svårt att
släppa denna övertygelse då den känns naturlig och trygg. Det krävs en extra
tankeansträngning för att bryta ner den gamla övertygelsen och bygga upp en ny med
hjälp av informationen som perceptuerats. Många datorspel är konstruerade så att
användaren lär sig nya saker om spelets handling ju längre in i spelet denne kommer,
på så vis bygger användaren upp sin kunskapsbas kontinuerligt och blir bättre på att
lösa spelets problem. Därför måste spelats svårighetsgrad öka i takt med användarens
kunskap för att spelet inte skall uppfattas som för lätt.

2.2.2 Lösningen
Lund, Montgomery, Waern (1992) beskriver två olika sätt att se på själva
problemlösningsprocessen. Det ena är ”stegvis problemlösning” som har sin grund
inom forskningen kring informationsprocesspsykologi. Här måste problemet lösas i
flera steg som tar problemlösaren närmare en lösning ju fler steg som bearbetas. Det
andra synsättet är ”plötslig problemlösning” där den mesta forskningen gjorts av de
tyska gestaltpsykologerna. Här är problemen av sådan art att lösningen ofta bara
”dyker upp” när problemlösaren fått tänka runt problemet ett tag. Problemlösaren har
svårt att förklara hur lösningsförslaget framarbetades. De två ovanstående teorierna
beskriver inte bara två olika sätt att se på problemlösning, utan i många fall två olika
typer av problem. Pusselspelet i denna undersökning är av sådan art att själva
lösningen måste ske stegvis. Därför beskrivs teorierna kring den stegvisa lösningen
närmare.
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Det finns många olika problem och tankenötter som kan lösas med stegvis
problemlösning och den mest kända är ”the tower of Hanoi” där ringar skall förflyttas
från en pinne till en annan med hjälp av olika regler. Men även merparten av dagens
datorspel och i synnerhet äventyrsspelen löses genom stegvis problemlösning, det kan
handla om allt från stora deckargåtor där en mördare skall hittas genom olika
ledtrådar till spel vars handling drivs av små pusselspel. Den gemensamma nämnaren
hos dessa problem är att vägen till lösningen består av en sekvens av steg som tar
problemlösaren närmare och närmare målet. Newell och Simon (1972) i Lund m.fl.
(1992) delar upp den stegvisa tankeprocessen vid problemlösning i fyra begrepp.

•

•

•

•

Kunskapstillstånd är de kunskaper kring tankenöten som problemlösaren har
vid ett aktuellt tillfälle. När problemlösaren satt sig in i ett problem skapas en
mental representation om vad problemet handlar om och skall uppnå,
problemlösarens kunskap kallas då det initiala kunskapstillståndet. Allt
eftersom kunskapen kring tankenöten blir större förändras den mentala
representationen av problemet och på så sätt även kunskapstillståndet. När
lösningen på tankenöten hittas har problemlösaren nått måltillståndet. Inom
dataspel förändras spelarens kunskapstillstånd ofta. I t.ex. actionspel som
Doom eller Halflife förändras detta hela tiden beroende på var fiender finns,
vilket vapen som är tillgängligt, hur mycket liv ens rollperson har etc. Många
olika faktorer påverkar hela tiden spelaren som får uppdatera sitt
kunskapstillstånd.
Kognitiva operationer är de handlingar problemlösaren utför vilket får
kunskapstillståndet att förändras. Ofta består dessa handlingar av att dra
slutsatser och skaffa fram ny information utifrån kunskapstillståndet.
Förmågan att utföra kognitiva operationer varierar mellan olika människor och
deras färdigheter. Det är dataspelarens kognitiva operationer som påverkar
spelet och dess utgång. Spelaren behöver hela tiden göra aktiva val om t.ex.
vilken fiende som skall skjutas, vilken pusselbit som passar var och vart på
målen man skall sikta.
Problemrymden är en slags övergripande karta över tankenöten och dess
problemrymd. Den beskriver alla möjliga kunskapstillstånd som kan nås
genom kognitiva operationer. Problemrymden blir en översiktsbild där det går
att följa tankegången från det initiala kunskapstillståndet till måltillståndet.
Det är den enorma problemrymden som får datorspelaren att känna frihet.
Problemrymdens storlek har vuxit med åren från t.ex. ”Super Mario” där
huvudpersonen bara kunde röra sig åt höger i en tvådimensionell värld till ett
nyare spel som ”Far cry” där huvudpersonen kan röra sig fritt över en hel
tredimensionell värld och är i stort sätt obegränsad vad det gäller rörelseval.
Strategi är den väg av val som problemlösaren väljer i problemrymden för att
kunna nå måltillståndet. Oftast finns det en hel del olika vägar som kan leda
till måltillståndet och då använder problemlösaren sig av en strategi för att nå
dit. Strategin påverkar, i varje tillstånd problemlösarens val och influerar till
vad som skall göras härnäst. Beroende på vilken strategi som valts löses
problemet på olika sätt när det gäller effektiviteten. I dagens datorspel finns
det utrymme för att skapa en helt egen strategi på grund av den stora
problemrymden. Detta syns extra tydligt i de såkallade ”strategispelen” där
framgången i spelet baseras på en effektiv planering av spelarens val.
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Noyes och Garland (2003) beskriver prestationsskillnader i problemlösning beroende
på vilket sätt problemet presenteras. De testar hur ”the tower of Hanoi” löses på olika
sätt beroende på om problemet presenteras som brädspel, datorsimulation eller mental
representation. Datorsimulationen var det sätt som gav flest antal lösta problem per
antal försökspersoner. Lösningen skedde även på kortast tid men med ett större antal
klick fram till lösningen. Noyes och Garland (2003) menar att datorrepresentationen
av problemet gör att försökspersonens arbetsminne avlastas genom att problemet blir
en extern representation när den presenteras på skärmen. Försökspersonen kan där
igenom avlasta sitt arbetsminne genom att interagera med datorn. De menar vidare att
en datorrepresentation kan föra med sig mer fördelar.

•
•
•

Det avlastade arbetsminnet gör i sin tur att problemlösaren blir mindre
benägen att glömma av eller blanda ihop information.
Problemlösaren kan bedöma tankenöten som enklare på grund av det avlastade
arbetsminnet. På så sätt får problemlösaren ett bättre självförtroende och
bedömer sin chans att lösa problemet som större.
Datorrepresentationen gör att problemlösaren kan fokusera sin
uppmärksamhet på just lösningen av problemet istället för att behöva komma
ihåg regler eller instruktioner. Den kognitiva belastningen vid en handling blir
lägre och detta kan förklara det större antal klick fram till lösningen med
datorrepresentationen. Försökspersonen får alltså en större möjlighet att prova
sig fram.

Intressant att poängtera i Noyes och Garlands (2003) studie är att representationen
med ett fysiskt brädspel var en sämre presentationsmetod än mental representation
och datorsimulering. Detta förklarar författarna med att försökspersonen störs av det
fysiska flyttandet av pjäser samt nackdelen att behöva ha spelets regler i huvudet.
Effektivast när det gäller minst antal steg till lösningen var den mentala
representationen, dock med signifikant sämre totaltid än datorrepresentationen. Ur
dataspelssynpunkt är resultatet intressant då man kan utläsa att presentationsformen
har stora fördelar när det gäller problemlösning, detta måste tas hänsyn till under
konstruktionen av nya spel.
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3. Problemprecisering
Musiken i ett datorspel är en viktig detalj för spelupplevelsen. Precis som i en film
kan spelmusik väcka speciella känslor hos spelaren. Det intressanta med datorspel är
att till skillnad från att se på film kan den datorspelande människan själv styra och
påverka spelet. Detta lämnar en del öppna frågor i forskningen kring musik. Skulle
musiken kunna manipulera människan på andra sätt än att bara väcka känslor? Om så
är fallet, hur kan man dra nytta av det?

3.1 Problemområde
Det finns en hel del forskning kring musikpåverkan när det gäller t.ex. film och
reklam, som bland annat Bjurström och Lillierstam (1993) samt Benyon m.fl. (2005).
Gemensamma slutsatser i forskningen är att musik kan påverka människor på ett eller
annat sätt, på vilket sätt denna påverkan sker och exakt vad som påverkas är dock
oklart. Forskningen kring musik och datorspel är däremot obefintlig, bara ett par
artiklar nuddar vid ämnet som t.ex. Beckman (2004). Någon forskning som
kombinerar musik, datorspel och problemlösning finns inte alls, därför blev
frågeställningen i detta arbete grundläggande.
•

Kan musiken i ett datorspel påverka användarens förmåga att lösa problem?

Att generalisera musik är svårt då begreppet innefattar tusentals genrer och stilar som
alla har sina egna karakteristiska ljud. Men eftersom arbetet inte syftar till att
undersöka var och en av dessa stilar utan om musik överhuvudtaget kan påverka
problemlösningsprocessen användes låtar från två helt olika musikgenrer i
experimentet.
Om musik verkligen kan påverka problemlösningsprocessen öppnar sig en hel del
möjligheter för spelutvecklarna, t.ex. skulle svårighetsgraden i ett datorspel regleras
dynamiskt via musiken beroende på hur användaren spelar spelet. Samtidigt kan
spelutvecklarna få kunskap om hur musik de tänkt använda i spelet kan påverka
spelaren på oönskade sätt.
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4. Metod
I detta kapitel diskuteras för- och nackdelar med ett antal metoder som kan användas
för att undersöka musikens påverkan på problemlösningsförmågan i datorspel. Utifrån
metodernas egenskaper väljs och presenteras det slutgiltiga valet av metod. Slutet av
kapitlet ägnas åt en beskrivning av experimentets genomförande.

4.1 Kvantitativ metod
Inom vetenskapen pratas det ofta om distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa
metoder. Detta arbete ämnar inte gå in på likheter och skillnader mellan metoderna då
det anses vara ointressant för metodvalet. Arbetet är uppbyggt kring en kvantitativ
studie och därför är det just vägvalen för denna typ av metod som diskuteras.
Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till vid genomförandet av en
kvantitativ studie. De grundläggande faktorerna är vilka variabler som skall mätas och
vilka som skall manipuleras. Genom dessa variabler dras slutsatser om
frågeställningen och det är därför viktigt att variablerna är noga utvalda så att de
mäter eller manipulerar rätt sak. Kvantitativa metoder bygger på matematiska och
statistiska beräkningar och upplägget på studien är därmed strikt strukturerat men
samtidigt inte så flexibelt, därför är det viktigt att undersökningen planeras grundligt
så experimentet inte behövs göras om. En kvantitativ undersökning görs oftast i
laboratoriemiljö för att hålla variabler konstanta och för att kunna mäta önskade
värden på ett exakt sätt. Resultatet av den kvantitativa metoden blir en genomgång där
olika värden jämförs mot varandra för att påvisa signifikanta skillnader (Breakwell,
Hammond & Fife-schaw 2000).
Ingen tidigare studie som undersökt musikens påverkan på problemlösning i datorspel
har hittats, däremot finns det en del studier som undersökt bakgrundsljud eller musik
på annat sätt t.ex. Öblad och Forward (2001) som med en kvantitativ metod
undersöker musikens påverkan på bilkörning. Med hjälp av olika mätpunkter och
medelvärden kom de fram till att musik kan verka som stimulerande och
koncentrationshöjande vid lätta och monotona trafiksituationer men störande vid
svåra och krävande situationer. Även Furnham och Strbac (2002) har använt sig av en
kvantitativ metod i deras experiment om hur bakgrundsljud påverkar kognitivt
krävande uppgifter. Då det finns en hel del tidigare kvantitativa experiment inom
ämnet är en systematisk och strukturerad kvantitativ undersökning att föredra i detta
experiment. Även hög intern validitet är viktigt för korrekta mätvärden och det kan
uppnås genom en väl planerad kvantitativ undersökning. Eftersom undersökningen
syftar till att studera enskilda variabler lämpar sig den kvantitativa ansatsen väl på
grund av dess precision i att hålla en mängd variabler konstanta.

4.1.1 Variabler
Inom den kvantitativa ansatsen spelar distinktionen mellan beroende variabler och
oberoende variabler en central roll.
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Den oberoende variabeln är den variabel som forskaren manipulerar eller kontrollerar
för att kunna se skillnader och består av minst två nivåer som väljs ut eller
manipuleras (Rose, 2000). Den oberoende variabeln i denna undersökning valdes
utifrån frågeställningen om musik kan påverka problemlösningsförmåga i ett
datorspel, således är den oberoende variabeln bakgrundsmusik. Att välja antalet
nivåer och dess innehåll kräver inte bara ett genomtänkt val för bästa slutresultat, utan
hänsyn måste även visas till faktorer som tidsåtgång, antal försökspersoner osv.
Nivåerna av variabeln bakgrundsmusik är tre till antalet varav två motsvarar olika
sorters musik och en utan bakgrundsmusik vilken fungerar som en kontrollgrupp.
Kontrollgruppen är nödvändig för att kunna göra jämförelser både mellan de två
musikstilarna samt mellan respektive musikstil och tystnad. Av de två nivåer som
innehåller bakgrundsmusik motsvaras en nivå av lugn och harmonisk musik och den
andra av aggressiv och hård musik. Musiken beskrivs mer ingående kapitel 4.2.3.
Genom att använda sig av dessa tre nivåer skapas en bra balans mellan kvaliteten på
det insamlade materialet samt tidsåtgång och antal försökspersoner.
Den beroende variabeln är måttet på beteende som används för att avgöra om den
oberoende variabeln har haft någon effekt. På samma sätt som den oberoende
variabeln väljs ut för att kunna kontrolleras under experimentet måste den beroende
variabeln väljas ut för att kunna mätas noggrant och enhetligt under hela
experimentet. (Rose, 2000). I detta experiment skulle försökspersonens
problemlösningsförmåga i ett datorspel mätas på något sätt. Med hjälp av avancerad
teknik kan ett antal olika mätvärden användas för att mäta problemlösning t.ex.
tidmätning, videoinspelning och skärmdumpar. Då användaren spelar datorspel med
ett starttillstånd och ett sluttillstånd kan faktorer som tidsåtgång, antal steg till målet
eller mellantider vid delmål användas för att mäta problemlösningsförmåga. Enligt
Patel och Davidson (2003) kan tekniska hjälpmedel som t.ex. videoinspelning eller
ljudupptagning i värsta fall påverka och störa försökspersonen på ett oönskat sätt.
Totaltiden valdes därför ut som beroende variabel eftersom den kan mätas med
pusselspelets inbyggda tidtagare och utan de tekniska hjälpmedel som steg till målet
eller mellantider skulle kräva. Försökspersonen behöver således varken filmas eller
spelas in på annat sätt än försöksledarens observationer genom spegelglaset. Totaltid
är även ett bra och enkelt mått på problemlösningsförmåga, om t.ex. försöksperson
A´s problemlösningsförmåga förbättras eller försämras ihop med musikstil ett
kommer skillnaden synas som förändringar i totaltiden jämfört med lösningen utan
musik. Dessutom är många datorspel byggda på så sätt att den tidsmässiga aspekten
vid problemlösning är avgörande för att datorspelaren skall lyckas med sitt uppdrag.

4.2 Upplägg
Enligt Shaughnessy, Zechmeister och Zechmeister (2003) finns det en mängd olika
sätt att genomföra en kvantitativ metod bland annat beroende på hur frågeställningen
lyder, etiska regler, tillgång till försökspersoner och tekniska hjälpmedel. Upplägget
på studien måste övervägas i varje unik undersökning eftersom alla undersökningar är
speciella på sitt sätt. För att svara på frågan om människors problemlösning kan
påverkas av musiken i ett datorspel behövs någon slags miljö där forskaren kan
kontrollera, mäta och manipulera valda variabler. Därför genomfördes studien i ett så
kallat MDI-labb som är specialbyggt med bland annat ett observationsrum med
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spegelglas för att kunna följa en försöksperson i en datorbaserad uppgift (se vidare
kapitel 4.3).
I denna undersökning användes ”inomgruppsupplägg” där varje försöksperson testas
mot alla nivåer av den oberoende variabeln istället för upplägget där en försöksperson
bara testar en nivå. Anledningen till detta är först och främst begränsningar på grund
av tillgängligheten av försökspersoner och tid. För att balansera så kallade
övningseffekter som uppstår vid inomgruppsdesign användes balanseringsmetoden
”alla möjliga ordningar” vilket enligt Shaughnessy (2003) innebär att:
•
•
•

Varje nivå förekommer i varje position lika ofta
Varje nivå kommer före och efter (i omedelbar anslutning) alla andra nivåer
lika ofta.
Varje nivå kommer före och efter alla andra nivåer lika ofta och i varje
position.

Genom att testa varje försöksperson på alla tre nivåer kan alla möjliga ordningar
genomföras med ett minimum av sex personer vilket är betydligt mindre än vad som
skulle krävas om en försöksperson bara testade en nivå. I studien användes 18
försökspersoner vilket gör att försöksplaneringen ser ut som i figuren nedan.
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Försöksperson

Första

Andra

Tredje

1

Tyst

Klassiskt

Hårt

2

Tyst

Hårt

Klassiskt

3

Klassiskt

Hårt

Tyst

4

Klassiskt

Tyst

Hårt

5

Hårt

Tyst

Klassiskt

6

Hårt

Klassiskt

Tyst

7

Tyst

Klassiskt

Hårt

8

Tyst

Hårt

Klassiskt

9

Klassiskt

Hårt

Tyst

10

Klassiskt

Tyst

Hårt

11

Hårt

Tyst

Klassiskt

12

Hårt

Klassiskt

Tyst

13

Tyst

Klassiskt

Hårt

14

Tyst

Hårt

Klassiskt

15

Klassiskt

Hårt

Tyst

16

Klassiskt

Tyst

Hårt

17

Hårt

Tyst

Klassiskt

18

Hårt

Klassiskt

Tyst

Figur 1: Ordningen i vilken försökspersonerna blev presenterade för den oberoende variabelns olika
nivåer.

Shaughnessy m.fl. (2003) nämner tidsbesparing som en av de största vinsterna vid
användning av inomgruppsupplägg. Genom att inte ”återanvända” försökspersoner de
gånger då själva experimentet pågår under en kortare tid gör att undersökningen blir
ineffektiv. Förberedelserna som en försöksperson skall genomgå med allmän
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information och eventuell träning kan ta mångdubbelt så lång tid som experimentet tar
och genomföra, därför får forskaren ut en förhållandevis liten mängd data per
försöksperson i förhållande till om man återanvänder försökspersonerna.
Inomgruppsupplägg har mer fördelar än bara tidsbesparing. Shaughnessy m.fl. (2003)
beskriver även den höga känsligheten som metoden för med sig. Med hög känslighet
menas att den beroende variabelns effekt på den oberoende kan upptäckas även om
den är liten. Den höga känsligheten beror på en låg felvariation som i sin tur beror på
att samma försöksperson testas i alla nivåer då variationen generellt är högre mellan
människor än inom människan.

4.2.1 Försökspersoner
Totalt 18 försökspersoner i åldrarna 19 till 27 år genomförde studien, av dem var 8
kvinnor och 10 män. 16 av deltagarna var studerande vid Högskolan i Skövde (på
program
inom
kognitionsvetenskap,
systemvetenskap,
datavetenskap,
ekonomivetenskap och vårdkunskap) och två var förvärvsarbetare. Det var inget
bortfall av försökspersoner vid undersökningen. Alla försökspersoner hade tidigare
lagt pussel, men aldrig på en dator. De hade även grundläggande datorkunskaper och
alla hade viss erfarenhet av datorspel.

4.2.2 Material
Datorspelet som användes heter ”Jigsaw puzzle lite” och är en datorbaserad variant av
ett vanligt brädpussel. Spelet innehåller inställningsmöjligheter för bland annat
bakgrundsbild och antal bitar pusslet skall innehålla och är således perfekt ur
kontrollsynpunkt eftersom försöksledaren på så sätt kan manipulera och kontrollera de
olika inställningarna. Gränssnittet består av en enkel yta där pusselbitarna är utlagda
på ett slumpvis sätt i starttillståndet (se figur 2). Försökspersonen kan flytta runt
bitarna genom att markera och hålla inne musknappen och röra på musen till önskad
plats. Då två bitar passar ihop markerar spelet detta med dels en ljudeffekt och dels en
liten animation samt att bitarna sätter ihop sig och kan inte separeras (se bilaga 1). Det
behövs ingen större precision för att få två passande bitar att haka i varandra. Om
bitarna inte passar händer ingenting. När pusslet är färdigt centreras bilden och ett
fyrverkeri visas (se bilaga 2).
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Figur 2.Bild på gränssnittet i Jigsaw puzzle light.

De bakgrundsbilder (dvs. olika pussel) som användes var tre olika fotografier över
staden Skövde. Bilderna har en liknande struktur vad gäller kompositionen av himmel
och stad (se bilaga 3-5).
Datorn som försökspersonerna använde under experimentet var en vanlig stationär PC
med en Nokia 446XS 17” skärm (800x640 upplösning) och en mus.
Musikanläggningen kopplades till en bärbar dator för att försöksledaren skulle kunna
välja och justera volymen på musiken, högtalarna placerades dock vid
försökspersonernas dator. De var av märket ”Cambridge soundworks I-trigue 3300”
och bestod av två små satellithögtalare som placeras på var sin sida skärmen samt en
sub-bas som placeras på golvet. Högtalarsystemet ger ljud i klass med en
hemmastereo av mindre modell. Ljudnivån kunde hållas konstant genom dess
inbyggda volymkontroll. Musiken var av .mp3 format och spelades upp med hjälp av
musikspelaren Winamp och ett integrerat Intel 5.1 ljudkort.

4.2.3 Bakgrundsljud
Som tidigare nämnts valdes förutom tystnad två olika musikstycken ut som
bakgrundsmusik vid experimentet, den hårda: Decide med ”Child of god” samt den
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lugna: Mozarts ”Requiem Mass - XI (Benedictus)”. Båda låtarna innehåller sång på
ett eller annat sätt, men texterna är ohörbara för folk som inte har tidigare erfarenhet
av låtarna då sången är mycket otydlig. Anledningen till att musik med sång användes
var svårigheten att hitta instrumentala hårdare låtar. Musiken var ommixad så att de
båda låtarna var över 10 minuter långa (repeterades efter varandra utan mellanrum)
för att slippa pauser om försökspersonen skulle dra över låttiden.
Decide - Child of god är mycket hård och snabb dödsmetall med ett likvärdigt högt
tempo rätt igenom hela låten. Sången är typisk dödsmetall och kan beskrivas som
skrikande eller grymtande.
Mozarts - Requiem Mass - XI (Benedictus) är ett lugnt stycke skrivit för körer med
operainriktning. Låten är genomgående lugn utan snabba partier med operasång.
Under en pilotstudie testades låtarnas volym ut till en rimlig nivå. Volymen var så
pass hög så att försökspersonen inte skulle uppfatta något annat än musiken men inte
så hög att den upplevdes som obehaglig. Volymen hölls konstant genom hela
experimentet. Den ”tysta” nivån av den oberoende variabeln var inte helt tyst då det
finns utomstående faktorer som inte går att råda över. Även om MDI-labbet där
experimentet genomfördes har en bra ljuddämpning från utomstående ljud så ger
fläktsystemet, lysrören och datorn i rummet ifrån sig ett svagt väsande.

4.3 Procedur
De 18 försökspersonerna bokades veckan innan experimentet per telefon, de fick
varken reda på hur experimentet skulle gå till eller att det skulle innehålla ett pussel,
bara att de skulle infinna sig på MDI-labbet en viss tidpunkt. MDI-labbet är ett
tvådelat rum med en skiljevägg av spegelglas. Bakom spegelväggen satt
försöksledaren som tog tid, förde anteckningar och styrde musiken. Försökspersonen
som utförde experimentet satt på andra sidan spegelglaset med ryggen snett mot
försöksledaren och såg därmed inte försöksledaren under experimentets gång. När
försökspersonen ankom till MDI-labbet hälsades denne välkommen till experimentet
av försöksledaren. Därefter gavs muntlig information om försöket, dess uppbyggnad
och att resultatet skulle bli offentligt. Vidare gavs information om anonymitet och
rätten att avbryta experimentet utan anledning. Försökspersonernas uppgift var att
lägga ett datorbaserat 30-bitars pussel på snabbast möjliga tid i tre omgångar (en för
varje nivå av den oberoende variabeln). Med hjälp av en pilotstudie hade antal bitar
på pusslet testats fram, allt från 15 till 60 bitar testades. Den visade att med 30 bitar
skulle varje pussel ta ca: 2-4 minuter vilket passade bra med upplägget på
experimentet. Försökspersonen fick sedan sätta sig vid försöksdatorn där
försöksledaren gav information om själva handhavandet av datorspelet. Med hjälp av
ett träningspussel på 15 bitar fick försökspersonen, med instruktioner från
försöksledaren, lära sig hur pusselbitarna kunde flyttas och passas ihop. Samtidigt
gavs instruktioner om att bara pusselbitarna fick röras under själva försöket då
gränssnittet innehåller funktioner som kan underlätta pusselläggandet. Därefter
genomfördes själva försöket i tre omgångar med varierande bakgrundsmusik i
ordningen enligt balanseringsmodellen (se figur 1). Försöksledaren gick ut till
16

försökspersonen mellan varje omgång och nollställde pusslet samt ställde allmänna
frågor som t.ex. om de kände igen musiken och tyckte den var bra. Vid försökets slut
berättade försöksledaren om studiens frågeställning och förde en öppen dialog med
försökspersonen om hur han/hon upplevde effekterna av musiken.

17

5. Resultat
Syftet med studien var att ta reda på om bakgrundsmusik kan påverka människors
problemlösningsförmåga i datorspel genom att mäta totaltiden i ett pusselspel.
Totaltiden beskrivs i sekunder (s.) och bakgrundsmusik delas in i nivåerna hårt,
klassiskt och tyst.
Snabbast i studien var gruppen klassiskt med medelvärdet 148s. (SD = 25,8s).
Grupperna Hårt och tyst hade liknande medelvärde, men med en standardavvikelse
som skiljer sig åt. Gruppen Hårt medelvärde var 166s. (SD = 30,3s) medan gruppen
tyst hade medelvärde på 165s. (SD = 46,9s). Det 95% - konfidensintervallet för
grupperna var: hårt: 151-181s, klassisk: 134-160s och tyst: 142-188s (se figur 3 och
4).

Bakgrundsljud

Medelvärde

Std.
Avvikelse

95% Konfidensintervall

hård bakgrundsmusik

166,33

30,26

151-181

klassisk bakgrundsmusik

147,61

25,84

134-160

ingen bakgrundsmusik

165,33

46,89

142-188

Figur 3: Tabell över den oberoende variabelns nivåer och dess värden.
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n=18

0
klassisk bakgrundsmusik
hård bakgrun dsmusik
ingen bakgrundsmusik

Gruppe r

Figur 4: Stapeldiagram med konfidensintervall över resultaten.

För att få reda på om det föreligger signifikanta skillnader mellan de olika grupperna
genomfördes parvisa jämförelser med sidak-korrigering. De visade på en signifikant
skillnad mellan grupperna klassisk och hårt p= 0,042. Inga övriga signifikanta värden
observerades, klassiskt och tyst p= 0,260 samt hårt och tyst p=1,000.
Resultaten visar på att problemlösningsförmågan vid datorspelande i detta fall är
signifikant sämre för människor som lyssnar på Decide´s Child of god än de som
lyssnar på Mozarts Requiem Mass. Övriga skillnader kunde inte påvisas även om
skillnaden mellan klassisk och tyst är relativt stor, men med för hög standardavvikelse
för att få ett signifikant värde.
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6. Diskussion
Resultaten av undersökningen visar tendenser på att musik kan påverka människors
problemlösningsförmåga i datorspel i och med att den klassiska musiken som
användes gav signifikant lägre lösningstider av datorspelet än vad den hårda musiken
gav upphov till. Det är däremot svårare att uttala sig om det är den hårda musiken som
försämrar problemlösningsförmågan, om den klassiska musiken förbättrar
problemlösningsförmågan eller kanske en kombination av dem båda. Sett till
skillnaden mellan referensgruppen och hård musik kan slutsatsen dras att klassisk
musik stimulerar problemlösningsförmågan hos användaren då medelvärdena för hård
musik och ingen musik är likvärdiga medan klassisk musik ger ett mycket lägre
medelvärde. På så vis kan vi fastslå att den klassiska musiken stimulerat användarens
problemlösningsförmåga till det bättre på något sätt. Bjurström och Lillierstam (1993)
menar att den klassiska musikens långa och liggande bastoner i regel upplevs som
lugna och avstressande vilket kan ligga bakom den ökade problemlösningsförmågan.
Detta bekräftas även av de samtal som försöksledaren hade med försökspersonerna
efter experimentet där majoriteten antydde att de upplevt den klassiska musiken som
behaglig och avslappnande. Brodsky (2002) samt Cassidy och MacDonald (2004)
menar att tempo och musikstil spelar en stor roll vid musikpåverkan. Resultatet från
denna undersökning visar på att detta även verkar gälla vid datorspelande då
musikstilarna gav signifikant olika resultat. Vidare forskning inom området skulle
därför kunna ha som mål att ta reda på just vad i musiken som påverkar kognitiva
förmågor. En sådan undersökning skulle med fördel använda sig av den tidigare
forskningen inom musikvetenskap och gå in djupare på faktorer som Bjurström och
Lillierstam (1993) kallar den musematiska nivån t.ex. rytm och takt (jmf. kapitel 2.1.).
En fråga är huruvida resultaten från ett datorbaserat pusselspel kan generaliseras över
alla dagens avancerade spelgenrer. Svaret är givetvis nej då speltyperna, likt musik
består av hundratals olika stilar och uppbyggnader. Men resultatet är ändå intressant
då det är den första studien i sitt slag som kan påvisa en påverkan även om resultatet
egentligen bara kan tillskrivas just den musik och spel som användes. Det viktiga med
denna undersökning var att ta reda på om musiken kan påverka användarens
problemlösningsprocess över huvud taget, därav valet av det enklare datorspelet med
färre störande variabler att hålla reda på. För datorspelsutvecklingen är ändå resultatet
av denna undersökning intressant då det öppnar möjligheter att påverka spelaren och
spelets svårighetsgrad genom musikvalet och därigenom kan skapa miljöer med
dynamisk musik och svårighetsgrad. Samtidigt ger forskningen om musikpåverkan
kunskap om var musik inte bör användas för att få en oönskad påverkan av
problemlösningsförmåga. Man kan tänka sig att musikpåverkan skiljer sig beroende
på vilken sorts problemlösning användaren utför. Därför bör vidare forskning inom
området undersöka musikpåverkan vid olika typer av datorspel då detta arbete bara
använde sig av ett enklare pusselspel.
En intressant fråga angående undersökningen är varför ingen signifikant skillnad
mellan gruppen ingen bakgrundsmusik och klassisk musik uppnåddes trots att
medelvärdena för grupperna hård musik och ingen musik är i stort sätt likvärdiga (166
respektive 165 sekunder). Förklaringen till detta ligger i att standardavvikelsen för
ingen musik är avsevärt större än i de andra grupperna (47 mot 30 respektive 26
sekunder). Alltså har totaltiderna vid problemlösning utan bakgrundsmusik en stor
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spridning mellan försökspersonerna. Vad detta beror är svårt att säga, men klart är att
försökspersonernas problemlösningsförmåga av någon anledning har varierat extra
mycket vid datorspelande utan bakgrundsmusik. Utifrån samtalen efter
undersökningen kan en möjlig förklarning till detta urskiljas. På frågan om hur
försökspersonerna upplevde problemlösningen utan bakgrundsmusik fick
försöksledaren svar med kraftigt varierande innehåll. Vissa försökspersoner hävdade
att de kände sig mindre stressade och hade lättare att koncentrera sig utan musiken,
medan andra menade att tystnaden gjorde dem nervösa. Utifrån dessa olika svar kan
slutsatsen dras att människors problemlösning i datorspel under tystnad varierar
beroende av personliga egenskaper. Vilka dessa egenskaper är får vidare studier visa
på. Intressant att påpeka är att detta resultat är tvärt emot vad Furnham och Strbac
(2002) hävdar i sin undersökning där försökspersonerna presterar bättre under tystnad.
Deras undersökning grundar sig dock inte på datorbaserade uppgifter, vilket kanske
ger andra förutsättningar för användaren.
Resultaten och slutsatserna kan kopplas till forskningen om arousal som beskrivs i
kapitel 2.1. Öbland (2000) skriver om ordningsvakten som kände sig hetsad av den
snabba och tunga musiken och på så sätt utsattes för en högre arousal aktivering. Det
kan tänkas att försökspersonerna i denna studie på verkats på ett liknande sätt under
den klassiska musiken. Men istället för att stressa försökspersonen kan den klassiska
musiken ha haft en avslappnande effekt och på så sätt sänkt den arousala
aktiveringsnivån vilket fått till följd att försökspersonerna känt sig lugnare och
presterat bättre i problemlösningsfasen. Nivån utan musik kan tänkas ha påverkat
försökspersonerna olika beroende på deras personliga egenskaper och på så sätt även
skapat
Den kvantitativa metod som användes i studien har en del begränsningar vad det
gäller att fånga användarnas egna upplevelser och idéer under experimentets gång.
Trots detta kunde försöksledaren få tillgång till användaren genom att ställa generella
frågor efter experimentets genomförande. Med facit i hand skulle frågorna ha kunnat
utökas till en mer planerad del med fasta frågor för att på ett exaktare sätt kunna
karlägga försökspersonens upplevelse av problemlösningen och koppla detta till det
enskilda resultatet. Kanske hade det varit lättare att härleda orsaken till tendenserna
som diskuterats innan. Nackdelen där blir dock ett betydligt större material att gå
igenom för försöksledaren vilket kan leda till överblickssvårigheter. I övrigt flöt den
kvantitativa studien på utan störningar eller upplevda problem.
Sammanfattningsvis kan det sägas att studien gav intressanta resultat som jag hoppas
kan ge upphov till vidare forskning inom datorspel och musik. Jag hoppas även att
spelutvecklarna anammar forskningen så vi i framtiden kan köpa datorspel med både
häpnade grafik och ett avancerat musikval som påverkar svårighetsgraden i spelet.
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Bilagor

Bilaga 1: Två bitar passar ihop, en smiley visas och ett ljud spelas.
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Bilaga 2: Fyrverkeri och bildcentrering när pusslet är löst.
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Bilaga 3: Första bilden (pusslet) i studien.
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Bilaga 4: Andra bilden (pusslet) i studien.
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Bilaga 5: Tredje bilden (pusslet) i studien.
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