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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad resultatet blir av att nyttja en 

ledmotivsteknik i skapandet av musik till dataspel. Användningen av ledmotiv i opera-, 

film- och dataspelsmusik från 1800-talet fram tills idag har undersökts och som en 

ytterligare grund har även tidigare forskning inom relaterade områden sammanställts. 

Dessa områden inkluderar transdiegesis, semantik och psykoanalys. Huvudområde för 

detta arbete är medier, estetik och berättande med fokus på musik inom dataspel. 

Arbetet har anpassats för att ta reda på hur ledmotiv i dataspelsmusik uppfattas av 

spelaren. För att ta reda på detta har ett spel modifierats så att dess musik innehåller 

ledmotiv som är tänkta att förknippas med objekt i spelvärlden. Efter speltest och 

intervjuer har det framkommit att denna teknik uppskattas men att kopplingen mellan 

ledmotiv och objekt/händelse inte alltid är helt tydlig. Resultatet tyder dock på att 

detta är ett lyckat sätt att i framtiden göra spelmusik på. 

Nyckelord: Ledmotiv, musik, dataspelsutveckling.  
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1 Introduktion 

Användningen av ledmotiv som en musikalisk byggsten ökade under andra halvan av 1800-

talet inom operan, inte minst tack vare Richard Wagner. Andra kompositörer influerades av 

denna teknik och när filmen tog över som ledande kulturfenomen följde ledmotivet med och 

användes flitigt av kompositörer som Max Steiner. Efter honom har bl.a. John Williams och 

Howard Shore komponerat flera kända exempel på ledmotiv till storslagna filmer. 

När nu dataspelens popularitet och tekniska möjligheter verkar växa bör närvaron av 

ledmotiv i stor skala vara möjlig även där. Förutsättningarna är dock inte desamma som i 

ljudläggningen av andra medier, i och med att spel är interaktiva och implementeringen av 

ljud och musik sker med hänsyn till detta. Det finns idag få tydliga exempel på 

dataspelsmusik som består av ledmotiv i någon större skala. 

Genom att modifiera ett spel så att det innehåller ledmotiv har det varit möjligt att se hur 

olika personer associerar till dessa motiv, de objekt de stöter på och de händelser som sker i 

spelet. Målet med detta arbete är därmed att ta reda på om användningen av ledmotiv i 

spelmusik upplevs som passande och om det är tydligt vilka objekt eller händelser de är 

menade att representera.  

Min frågeställning har prövats med hjälp av speltest följda av kvalitativa intervjuer som har 

anpassats för att ta reda på hur varje testperson har uppfattat musiken och framför allt den 

ledmotivsteknik den är uppbyggd av. Syftet har sedan varit att, oavsett vilket resultat 

undersökningen kommit fram till, kunna analysera och diskutera detta med anknytning till 

den relaterade forskning som tas upp i denna rapport. 
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2 Bakgrund 

Det finns olika begrepp för att beskriva återkommande perioder och fraser i musik till rörlig 

bild och opera. I orkestrala sammanhang har bl.a. motto-theme, idée fixe och leitmotif 

använts för att beskriva musikaliska teman som kopplas ihop med en viss karaktär, plats 

eller känsla. Denna definition av leitmotif återfinns i The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians: 

A theme, or other coherent musical idea, clearly defined so as to retain its 

identity if modified on subsequent appearances, whose purpose is to 

represent or symbolize a person, object, place, idea, state of mind, 

supernatural force or any other ingredient in a dramatic work, usually 

operatic but also vocal, choral or instrumental. The leitmotif may be musically 

unaltered on its return, or altered in its rhythm, intervallic structure, 

harmony, orchestration or accompaniment, and also may be combined with 

other leitmotifs in order to suggest a new dramatic condition. 

Warrack, 1989, s. 644 

Det är denna definition som hädanefter kommer att följas men ordet som kommer att 

användas är den svenska översättningen av leitmotif, vilket är ledmotiv. Det som menas är 

då alltså t.ex. en melodi i musikläggningen till opera, film, spel eller annat verk som är starkt 

sammankopplad med något som existerar i det verkets universum. Ofta är det en viktig 

karaktär som symboliseras men det kan egentligen vara vad som helst. Ett ledmotiv kan 

antyda en karaktärs inblandning i en händelse genom att spelas upp trots att karaktären ej är 

närvarande i scenen. På så sätt kan åskådaren ana vad som annars förblivit obemärkt. 

Ledmotiv är återkommande och har ofta en tendens att utvecklas och ge underliggande 

budskap.  

2.1 Ledmotiv i operamusik 

Den kompositör som oftast förknippas med termen ledmotiv är tysken Richard Wagner. Han 

var inte först med att använda denna teknik och använde inte heller ordet ledmotiv för att 

beskriva den. I efterhand är det dock det klart vanligaste ordvalet för att beskriva de motiv 

som genomsyrar många av hans operor, där de kändaste är hans tetralogi Der Ring des 

Nibelungen. Den består av operorna Das Rheingold (1869), Die Walküre (1870), Siegfried 

(1876) och Götterdämmerung (1876). I dessa verk är användningen av motiv väldigt 

komplex och varje karaktär och viktigt objekt har minst ett eget ledmotiv. Dessa vävs sedan 

samman på både subtila och storslagna sätt med avsikt att förstärka dramatiken och det 

hjälper även till att skapa en konsekvent upplevelse för åskådarna. Många motiv med 

liknande mening liknar varann även i notationen och flera av dem är så diskret använda att 

det är oklart hur många ledmotiv det egentligen finns i dessa operor (King, 2012: 2). Även i 

andra av sina verk använde sig Wagner av ledmotiv.  

Flera kompositörer som verkade samtidigt som Wagner och ännu fler under de nästföljande 

decennierna influerades av honom och började även de att använda ledmotiv. Ett av de 

kändaste exemplen är Wagner’s landsman Richard Strauss (King, 2012: 2), vars musik till 

operan Salome (1905) är komplext uppbyggd av ledmotiv. En annan operakompositör som 

inkluderat ledmotiv i sina verk är fransmannen Claude Debussy. 
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2.2 Ledmotiv i filmmusik 

Musikaliska teman kopplade till särskilda karaktärer går sedan att finna i musiken till flera 

filmer under 1900-talet. Exempel på detta är Erich Wolfgang Korngold’s musik till The 

Adventures of Robin Hood (1938) och vissa stycken komponerade av Ennio Morricone till 

Sergio Leone’s filmer, bl.a. Man with a Harmonica i Once Upon a Time in the West (1968) 

och Deborah’s Theme i Once Upon a Time in America (1984). Morricone’s teknik skiljer sig 

dock från många av de tyskättade kompositörernas sätt att använda teman i sina partitur 

(Leinberger, 2004: 17), delvis på grund av att melodierna inte har en tendens att utvecklas 

med karaktärerna. De verkar upprepas för att förtydliga karaktärens närvaro i en scen och 

skapa önskad stämning men utan att ha ambitionen att utvecklas på det sätt som ofta 

karaktäriserar ledmotiv. Morricone använde sig dock oftast inte av teman utan följde istället, 

inte helt oväntat, en mer italiensk kompositionstradition i vilken teman överhuvudtaget 

aldrig haft någon större roll. Även om de teman som nämnts skulle kunna kallas för 

ledmotiv, eftersom det inte är något egentligt krav att de måste utvecklas, så brukar de 

istället helt enkelt benämnas teman, eller themes, eftersom de trots allt är tydligt avvikande 

från t.ex. Steiner’s teknik (Leinberger, 2004: 37). I många fall är det dock till synes en 

tolkningsfråga vilket begrepp som används för att beskriva upprepade teman i flera fall av 

filmmusik sedan dess. 

Många av de kompositörer som verkade i Hollywood under 1900-talet föddes i Tyskland 

eller Österrike men flyttade till USA som en följd av den eskalerande judeförföljelsen i 

Tyskland och utbrottet av första världskriget. Det är därför inte förvånande att mycket av 

den amerikanska filmmusiken från denna tid verkar inspirerad av  tyska operakompositörer 

i allmänhet och Wagner i synnerhet. Exempel på kompositörer med detta öde är tidigare 

nämnda Korngold samt österrikiskt födde Max Steiner som båda var två av de europeiska 

kompositörer som lyckades allra bäst i Hollywood. Bådas kompositionsstilar följde till stor 

del en tysk tradition inspirerad av Wagner samt Steiner’s gudfar, Strauss. Regeln Steiner ofta 

följde i komponerandet av filmmusik var att varje karaktär bör ha ett tema (Kalinak, 1992: 

113). Vad han då syftade på var ett musikaliskt tema synkroniserat med karaktärens 

utveckling genom filmens handling. Flera exempel återfinns bl.a. i Steiner’s partitur till Gone 

with the Wind (1939). Detta stämmer väl överens med Warrack’s (1989: 644-646) 

beskrivning av ledmotiv och liknar användningen av ledmotiv i operaverk, vilket tyder på att 

denna teknik går att tillämpa på ett liknande sätt även i filmmusik.  

Ledmotivet levde sedan kvar i Hollywood’s filmmusik men det var i och med musiken till de 

tre första Star Wars-filmerna (1977-83), komponerad av John Williams, som det ökade 

ordentligt i popularitet igen. Det mest kända ledmotivet från dessa filmer är förmodligen 

Darth Vader’s motiv The Imperial March. Det symboliserar inte bara Darth Vader utan även 

hela rymdimperiet och den mörka sidan av kraften. Flera faktum, bl.a. att det är en marsch, 

att den går i moll och spelas av en unison brassektion med signifikativa rytmiska figurer i 

slagverket, förstärker känslan av krig, död och ondska. En egen iakttagelse är att stycket 

tycks vara baserat på begravningsmarschen från Chopin’s Piano Sonata no. 2 samt Gustav 

Holst’s Mars, the Bringer of War från orkestersviten The Planets och verkar vilja förmedla 

liknande känslor som dessa stycken. 

Musiken till Peter Jackson’s filmatisering av The Lord of the Rings-trilogin är komponerad 

av Howard Shore och består av en mängd olika ledmotiv. Vissa antyds nästan obemärkt då 

och då genom filmerna för att sedan fullständigt blomma ut när en karaktär eller plats till 

slut visas upp i sin helhet. Min mening är att tydliga likheter kan ses mellan användningen 
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av ledmotiv i detta exempel och de som återfinns i Wagner’s verk, vilket stärker teorin om att 

ungefär samma princip går att följa i både opera- och filmsammanhang. Jag anser även att 

både Der Ring des Nibelungen och The Lord of the Rings har stora likheter med 

Völsungasagan och en ring står i centrum i båda fallen. Ytterligare har jag noterat att dessa 

ringars motiv går i moll och oftast ligger i ett lågt register. 

2.3 Ledmotiv i spelmusik 

Enligt High (2012: 1) är ledmotiv något som inte har använts i någon större utsträckning i 

dataspelmusik och att musiken i de flesta spel och speltrailers inte verkar speciellt 

genomtänkt överhuvudtaget. Han anser att spelmusik skulle kunna ha en tydligare koppling 

till det visuella och att ledmotiv borde användas mer i skapandet av spelmusik (High, 2012: 

1). Han påstår att spelmusik oftast inte går längre än att spela upp samma tema varje gång 

spelaren stöter på en viktig karaktär och använder Zelda-temats användning i The Legend of 

Zelda: Ocarina of Time (1998) och The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006) som 

exempel (High, 2012: 1).  

Det spelexempel High (2012: 1) ger där ledmotiv tydligast används för att ackompanjera de 

viktigaste karaktärerna på ett mer kreativt sätt är Final Fantasy XIII (2010). Musiken är 

skriven av Masashi Hamauzu och består delvis av de sex spelbara karaktärernas ledmotiv. 

Utöver det har även ett fåtal viktiga händelser och andra karaktärer sina egna ledmotiv. 

Karaktären Lightning’s motiv påminner starkt om den musik som spelas när en strid pågår, 

vilket är logiskt då hon är en före detta soldat som har en tendens att hamna i strider väldigt 

ofta. Hennes syster Serah’s motiv är i stort sett detsamma som spelets huvudtema, The 

Promise. Huvudtemat handlar om löften som ges av huvudkaraktärerna och det har en 

central roll för handlingen. Eftersom det är till Serah dessa löften ges och spelet går ut på att 

rädda henne är det enkelt att förstå hennes koppling till huvudtemat. Övriga karaktärers 

ledmotiv verkar anpassade för att återspegla deras personligheter, t.ex. innehåller den tuffe 

ledaren Snow’s motiv nästan enbart tunga trummor och elgitarrer.  

 

Figur 1 Snow’s Theme. Ca. 45 sekunder in i stycket. Egen transkription. 

Karaktären Hope’s motiv är sorgligt men ändå hoppfullt vilket verkar symbolisera sorgen 

efter hans mors död men att det ändå finns en möjlighet till ett lyckligt slut. Dessa känslor 

förstärks av instrumentvalet, vilket är akustisk gitarr. Alla dessa ledmotiv, som står för 

karaktärer som anses goda, består av melodier i diskantregistret. 

 

Figur 2 Hope’s Theme. Styckets första takter. Egen transkription. 

Spelet består till stora delar av cutscenes, vilket är filmklipp där karaktärerna inte kan styras, 

och speciella stridslägen. Detta verkar underlätta användningen av ledmotiv, eftersom 
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spelaren i dessa låsta lägen inte kan göra något som t.ex. påverkar vilka karaktärer som är 

närvarande. Genom att ha denna uppbyggnad på spelet verkar det fungera att använda en 

liknande teknik som i användandet av ledmotiv i opera- och filmmusik. I ett spel med en mer 

öppen värld och mer frihet för spelaren att gå vart hen vill när som helst kan det dock tänkas 

vara svårare rent programmeringsmässigt att använda ledmotiv, men inte omöjligt. Med 

innovativ implementering bör ledmotiv kunna ha en roll i alla typer av spel om så bara 

intresset hos spelutvecklarna finns. 

2.4 Relaterad forskning 

De ljud vars källa existerar i det rum en film eller ett spel utspelar sig i brukar kallas för 

diegetiska ljud. Musik är oftast icke-diegetisk, vilket betyder att det inte har en källa i filmens 

eller spelets universum. Undantag kan vara musik som visar sig komma från t.ex. en radio 

eller orkester som befinner sig någonstans i scenen. Jørgensen (2007: 1) myntar begreppet 

transdiegesis för att beskriva hur icke-diegetiskt ljud och musik kan ändra hur spelaren 

interagerar med spelvärlden och att ljud därmed kan överskrida diegetiska gränser i 

dataspel. Det kan bl.a. innebära att spelaren hör musiken ändras och därför förstår att något 

kommer att ske och på grund av detta agerar på ett annat sätt än om musiken hade fortsatt 

som vanligt. Transdiegesis är alltså bara möjlig när det gäller interaktiva medium. Eftersom 

ett av målen med detta arbete är att se om spelaren kopplar ihop icke-diegetisk musik med 

diegetiska objekt är denna teori intressant för min forskning.  

Hacohen och Wagner’s forskning (1997: 447) handlar om vilka semantiska associationer 

människor skapar när de hör ett kort ledmotiv från operamusik utanför sin kontext. 

Semantik handlar om betydelsen och tolkningen av språk och är i det här fallet alltså 

applicerat på musik. Konnotation är någots abstrakta betydelse medan denotation avser den 

faktiska, bokstavliga betydelsen. Ledmotiven de har använt sig av kommer från Richard 

Wagner’s verk Der Ring des Nibelungen. Även mitt arbete går ut på att ta reda på vad 

människor kopplar ihop olika ledmotiv med, vilket gör Hacohen och Wagner’s forskning 

relevant. 

Feder (1998: 1) skriver om det samband som enligt honom själv finns mellan forskning inom 

psykoanalys och musik samt den affekt musik skapar hos lyssnaren. Psykoanalys bygger på 

teorin om att människans psyke har en omedveten del och olika psykoanalytiska metoder 

kan bl.a. användas för att analysera varför människor reagerar som de gör på det som 

upplevs i särskilda situationer, samt på vilken nivå av psyket som reaktionen sker. Enligt 

Feder (1998: 1) konvergerar forskning om musik och psykoanalys när det gäller ”the nature 

of affects” samt ”the nature of meaning, the hermeneutic dimension”. Detta går att tolka 

som att det finns ett samband mellan dessa två forskningsområden både vad gäller att förstå 

känslomässig effekt hos människan samt hur denne tolkar sina upplevelser, då hermeneutik 

är läran om tolkning. Det används bl.a. inom humaniora, vilket innebär studier av 

människan som kulturell varelse, men enligt Feder är det alltså en metod som även kan 

användas inom psykoanalys och musik (1998: 1). 
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3 Problemformulering  

Mitt arbete går ut på att analysera användningen av ledmotiv i spelmusik. Det är även ämnat 

att ta reda på hur det påverkar spelaren och om det är tydligt vad motiven är menade att 

representera. Eftersom spel är interaktiva är det inte en självklarhet att musikens funktion är 

densamma som i andra sammanhang, dels på grund av att det inte är förutbestämt när ett 

visst musikstycke spelas upp och inte heller hur länge. Det kan ändra upplevelsen för 

spelaren men det ändrar också förutsättningarna för kompositören vars musik ändå är 

menad att lyckas förmedla rätt budskap och känsla vid rätt tillfälle.  

Arbetet gör vissa kopplingar till de olika forskningsområden som referenslitteraturen 

undersöker men forskningens primära område är musik i relation till dataspel. För att 

ytterligare begränsa mitt forskningsområde har min frågeställning bara testats inom third-

person shooter-genren av PC-spel. Third-person shooter innebär att det är ett skjutspel där 

spelaren kan se den avatar hen styr, istället för att spelet ses genom dennes ögon. Ofta i 

dessa fall syns spelvärlden över avatarens axel, snett uppifrån. I det spel som har använts för 

undersökningen har dock spelaren en vy placerad relativt högt över avataren. Den musik 

som har undersökts är den som återfinns i in game-delar av spel, inte i cutscenes.  

Den huvudsakliga fråga detta arbete är designat för att kunna besvara lyder: Vad blir 

resultatet av att tillämpa en ledmotivsteknik i skapandet av dataspelmusik och hur uppfattas 

detta av spelaren?  

3.1 Metodbeskrivning 

Målet med detta arbete var att kunna besvara min frågeställning så utförligt som möjligt. 

Detta har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer som sedan har sammanställts för att nå 

det slutliga resultatet. Skapandet av framtida spelmusik är sedan tänkt att kunna baseras på 

detta resultat  för att lyckas förmedla och förstärka vad spelet vill uttrycka på ett så tydligt 

sätt som möjligt. I flera av de exempel som nämnts har ledmotiven haft flera timmar på sig 

att utvecklas medan de i det här fallet har betydligt mindre tid på sig än så. Produkten som 

framställts har ändå blivit fullt testbar och kommer kunna ligga till grund för att framtida 

spel får ledmotivstekniken att nå sin fulla potential i spelsammanhang. 

Under arbetets gång har fyra ledmotiv skapats och sedan implementerats i ett befintligt spel. 

Tre av dessa ledmotiv är menade att förknippas med de tre typer av fiender som återfinns i 

spelet. Det fjärde spelas upp varje gång spelaren lyckas låsa upp en ny nivå av spelet. Musik 

med en mer ambient funktion kan höras under vissa delar av spelet vilket ledmotiven kan bli 

en del av. Musiken har skapats i programmet Cubase och spelet det har implementerats i är 

Angry Bots som använder sig av spelmotorn Unity. 

Alla tre typer av fiender i spelet är robotar som på olika sätt försöker skada den karaktär som 

spelaren styr. De ser dock ganska olika ut och har sina egna karaktärsdrag: en fiende 

exploderar, en annan flyger omkring medan den tredje agerar som en typ av boss, är 

betydligt större än de andra och skjuter missiler omkring sig. Det är enkelt att se skillnad på 

dem och det är tänkt att vara ungefär lika enkelt att höra skillnad på deras ledmotiv. Den 

avatar spelaren styr är en beväpnad människa som försöker låsa upp dörrar för att ta sig till 

slutet av banan. De fiender som står i vägen kan skjutas ihjäl eller springas ifrån. Varje gång 

en dörr blir upplåst och även när banan är avklarad spelas det fjärde ledmotivet upp. Varje 
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objekt/händelse samt dess ledmotiv har tre olika steg. Det innebär bl.a. att fienderna blir 

svårare att döda och, i en fiendes fall, avfyrar missiler med en högre frekvens. Varje variant 

av en fiende symboliseras alltså även av en speciell version av den fiendens ledmotiv vilket 

gör att musiken byggs upp i takt med vad som händer i spelet. 

Komponerandet av dessa motiv har till stor del baserats på de exempel som tidigare har 

tagits upp. Det innebär bl.a. att ett fiendemotiv befinner sig i ett lågt frekvensregister och 

spelas i molltonart. Dock har jag medvetet i vissa fall valt att gå i motsatt riktning vilket bl.a. 

innebär att ett fiendemotiv spelas i diskantregistret. Det fjärde ledmotivet, vilket är det enda 

som symboliserar något positivt, har delvis inspirerats av nämnda ledmotiv från Final 

Fantasy XIII på det sätt att det består av ljusa toner i dur. Motiven samt ambiensmusiken 

har  komponerats och implementerats på sådant vis att de alltid passar ihop med varandra. 

När allt detta var klart har testpersoner fått spela spelet och varje speltest har följts av en 

kvalitativ intervju (se appendix A). Speltester och intervjuer har skett med en person i taget 

och personen har i förväg fått veta att hen ska få spela ett spel och sedan svara på ett antal 

frågor. Innan speltestet har personen dessutom fått fylla i ett formulär för att ge en tydlig 

bild av personens bakgrund och förkunskaper (se appendix B). Detta inkluderar personens 

ålder, kön, tidigare dataspelsvana samt kunskap om musikteori och dataspelsutveckling. Det 

har sedan varit möjligt att analysera om dessa förutsättningar påverkade deras uppfattning 

av ledmotiven.  

Jag har sedan startat spelet och kortfattat förklarat dess mål samt vilka kontroller som 

används. Min tanke var att varje person skulle klara att nå slutet av spelet men ifall en 

testperson inte lyckades med det inom ungefär tjugo minuter så skulle speltestet avbrytas 

om alla ledmotiv ändå spelats upp minst två gånger. Jag har dock varit närvarande och 

kunnat vägleda personen ifall det visat sig nödvändigt. För att undvika att behöva börja om 

från början har karaktären som testpersonerna styrt varit odödlig. 

Efter speltestet har jag spelat upp ljudklipp med ledmotiven, ett i taget, och testpersonen har  

sedan fått svara vilket objekt i spelet hen kopplar ihop det med. Övriga frågor har varit 

tänkta att ta reda på om personen tycker att musiken överlag hjälpte till att skapa en rikare 

spelupplevelse och följdfrågor har sedan kunnat ställas ifall det behövts för att få ett tydligt 

svar. Jag planerade att spela in intervjuerna med min mobiltelefon så att de därefter kunde 

transkriberas. Mitt mål var att genomföra undersökningen med 10-16 testpersoner. Det har 

inte varit av stor vikt i vilken ålder personerna varit men jag trodde i förväg att de flesta 

skulle vara i åldern 18-30. Speltester och intervjuer har främst varit tänkta att ske i min 

lägenhet och att min stationära dator och mina monitorer då skulle användas. Jag har dock 

gjort det möjligt att göra testen på annan plats, kraven har då varit att det funnits tillgång till 

någon form av fungerade ljudsystem kopplat till den dator som använts och att både jag och 

testpersonen tydligt kunnat höra vad som är menat att höras i spelet.  

Intervjuernas tillvägagångssätt avsåg att ta reda på om testpersonerna känner igen 

ledmotiven och i efterhand kan förknippa dem med de objekt jag har haft i åtanke när de har 

skapats. Jag har sedan uppmärksammat om personernas svar befinner sig på en konnotativ 

eller denotativ nivå. En viktig aspekt har även varit att lyckas undersöka om testpersonerna 

tycker att musiken passar överhuvudtaget. Ledmotiven har till viss del en teoretisk 

uppbyggnad inspirerad av exempel inom opera- och filmmusik. Att två fiendemotiv spelas i 

moll och mestadels består av toner i ett lågt register samt att det ledmotiv som står för något 

positivt istället spelas i dur och i ett högt register stämmer överens med flera av de ledmotiv 
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som tidigare tagits upp i denna rapport. I vissa fall följer dock inte mina motiv dessa exempel 

och undersökningen har därför utformats för att ta reda på om detta spelar någon roll. Det 

har också varit av visst intresse att få svar på om testpersonerna märker att ledmotiven 

utvecklas tillsammans med sitt objekt/händelse och om det uppfattas som logiskt. 

Resultaten från de olika testpersonerna har sedan varit tänkta att sammanställas i tabeller 

och/eller diagram. 

3.1.1 Möjliga resultat 

Jag bedömde innan undersökningen påbörjats att det fanns flera möjliga utfall. Jag ansåg 

det möjligt att testpersonerna känner igen alla ledmotiv men även att vissa är tydligare än 

andra. Både Hacohen och Wagner’s samt Feder’s teorier skulle då vara applicerbara för att 

undersöka varför det är fallet. Ifall det skulle ha varit så att ingen känt igen något ledmotiv 

skulle en analys av möjliga anledningar ha skett. Jag såg det som ett möjligt scenario att en 

testperson tydligt kopplar ihop ett ledmotiv och en fiende och att transdiegesis därmed blir 

möjligt på det sätt att personen blir förvarnad för faran. Detta skulle både kunna uppfattas 

som positivt och negativt. Jag planerade att i båda dessa fall utgå från Jørgensen’s forskning 

för att vidare utreda detta. 

Ett mätfel jag i förväg ansåg möjligt var att musiken eller implementeringen av den inte 

skulle hålla hög kvalitet och därför orsaka ett visst resultat. Ett annat var att antalet 

testpersoner eller testpersonerna själva inte skulle vara optimala för undersökningen. En 

gräns har behövts dras för vilka svar som godkänns som ett igenkännande av musiken men 

möjligheten till följdfrågor har eliminerat det problemet. Att jag har varit närvarande under 

speltesten har gjort att jag kunnat försäkra mig om att alla ledmotiv spelats upp på rätt sätt.  

Målet var att arbetet sedan skulle redovisas på det sätt som tydligast klargör resultatet, vilket 

jag förmodade skulle inkludera någon form av diagram. Jag hoppades kunna ha tydliga 

grupper bland testpersonerna, t.ex. att hälften av dem skulle vara personer med en 

utbildning inom dataspelsutveckling och/eller musik och att den andra halvan inte skulle ha 

denna bakgrund. Resultaten skulle då kunna jämföras för att se om dessa förutsättningar 

påverkade deras svar. 
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4 Genomförande 

Målet med denna del av mitt arbete var att skapa en fullt testbar produkt, vilket innebär ett 

modifierat spel innehållande egenproducerad musik som kunde användas för att tydligt 

besvara min frågeställning. Jag ämnade även försöka begränsa antalet buggar i spelet och 

hålla så hög kvalitet på musiken som möjligt för att kunna erbjuda testpersonerna en 

autentisk spelupplevelse. På grund av begränsad tid har dock denna ambition fått lov att 

vara sekundär och mer energi har istället lagts på att göra artefakten testbar. 

4.1 Produkt innan modifiering 

Den produkt som har skapats i samband med detta arbete är en modifiering av ett befintligt 

spel. Spelet ifråga är Unity-utvecklade Angry Bots. Jag valde att utgå från ett befintligt spel 

för att ha tid att fokusera på det viktiga, alltså musiken och implementeringen av den, istället 

för att en stor del av tiden skulle gå åt till att skapa ett spel från grunden. Att välja Unity var 

naturligt eftersom det är den spelmotor jag har mest erfarenhet av och den är mer 

lättförståelig än många andra spelmotorer. Angry Bots är det spel som följer med när Unity 

laddas ner och eftersom det verkade ha allt jag behövde bestämde jag mig för att utgå från 

det spelet. Något jag såg som positivt var att det finns fiender i spelet eftersom det kändes 

intressant att låta varje typ av fiende ha sitt eget ledmotiv. Att både Unity och Angry Bots är 

gratis gjorde valet ännu lättare. Jag har kontaktat Unity och försäkrat mig om att det är 

tillåtet att göra min artefakt tillgänglig online tillsammans med denna rapport.  

Spelet är ett third-person shooter-spel till PC och syftet med det är att Unity-användare ska 

få modifiera det och på så sätt lära sig mer om Unity. Det består av en bana som spelaren ska 

lyckas ta sig till slutet av. För att kunna göra detta måste dörrar låsas upp vilket görs genom 

att hitta en typ av datorterminal som låser upp nästa dörr. När avataren har stått vid denna 

maskin en stund indikerar en ljus, gulaktig markering på golvet att dörren nu är upplåst. 

Denna markering sträcker sig från terminalen till dörren och är röd innan dörren är upplåst. 

Varje dörrs ram är röd till en början men lyser grönt när det går att passera genom dörren. 

Till slut når spelaren den sista terminalen och spelet är då över. Det finns tre olika typer av 

fiender som står i vägen och försöker döda avataren. Spelet har en science fiction-miljö och 

tycks utspela sig i framtiden på någon form av rymdstation med avancerad elektronik 

överallt. Den karaktär spelaren har kontroll över verkar vara en människa men eftersom hen 

bär en rymddräkt är det svårt att veta något om denna karaktärs egentliga utseende. 

Karaktären bär ett skjutvapen med obegränsad ammunition. Hen skulle kunna beskrivas 

som en typisk ”tyst hjälte”-karaktär.  

4.1.1 Fiender 

Den vanligast förekommande av de tre typerna av fiender är i spelmotorn döpt till 

EnemySpider. Denna fiende sitter orörlig i form av en kub tills avataren är nära. Den vecklar 

då ut sina ben och börjar jaga avataren. När den har befunnit sig i närheten tillräckligt 

många sekunder exploderar den och om avataren då är för nära kommer hen ta skada. En 

slags tickande ljudeffekt ökar i tempo när fienden är på väg att explodera. Den kommer även 

att explodera om den tar tillräckligt mycket skada av avatarens skjutvapen. Det gäller även 

då att inte befinna sig för nära för att inte bli skadad själv. Avataren kan springa ifrån denna 

fiende och den kommer då att gå tillbaka till sin ursprungliga position och återigen dra in 

sina ben. 
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Figur 3 Den spelarstyrda avataren i närkontakt med en fiende av typen 
EnemySpider, samt en datorterminal som är på väg att låsa upp nästa dörr eftersom 

avataren befinner sig bredvid terminalen. Egen skärmdump. 

Den nästvanligaste fienden i spelet kallas för KamikazeBuzzer. Denna orange-svarta fiende 

flyger och ger ifrån sig elektriska stötar som skadar avataren. KamikazeBuzzer är snabbare 

än EnemySpider men ungefär lika enkel att döda. Den verkar röra sig i cirklar runt avataren 

för att sedan göra ett snabbt utfall innan den ökar avståndet igen. Medan EnemySpider 

verkar vara någon slags kombination av fyrbent spindel och en bomb tycks denna fiende 

istället mer inspirerad av stekeldjur såsom getingar och humlor, inte minst på grund av dess 

färger. 

 

Figur 4 Avataren beskjuter en fiende av typen KamikazeBuzzer. Egen 
skärmdump. 
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EnemyMech kallas den fiende som finns i minst antal i spelet, men som också är den klart 

farligaste av dem. Den skjuter missiler som förorsakar stor skada och den tål betydligt mer 

än övriga fiender. Storleken gör att EnemyMech även ser mer skräckinjagande ut. Det gör 

den dock också långsam och klumpig vilket betyder att spelaren kan använda sin snabbhet 

till att överlista den och på så sätt åsamka tillräckligt mycket skada med sitt vapen för att 

oskadliggöra den. 

 

Figur 5 Eldstrid mellan avataren och en fiende av typen EnemyMech. Dörren 
de befinner sig vid behöver låsas upp av två datorterminaler och därför leder två 

olika röda markeringar till den. Egen skärmdump. 

4.2 Progression 

De två stora arbetsuppgifterna i skapandet av min produkt har varit att skapa ledmotiv samt 

att implementera dessa i ett spel. Förutom detta har även ytterligare en del musik 

producerats och spelet har även modifierats på fler sätt för att passa undersökningen så bra 

som möjligt. Under första halvan av den tid som lagts ner på detta har musikskapandet 

prioriterats men en del ändringar i spelet har skett även under denna tid. Under andra 

halvan, när musiken var så gott som klar, har istället mest fokus lagts på implementering och 

modifiering av spelet i Unity. Musiken har då främst genomgått små förändringar för att 

passa in i spelet. 

4.2.1 Skapande av ledmotiv 

Efter att ha bestämt att Angry Bots var det spel som skulle modifieras bestämdes vilka objekt 

i spelet jag skulle skapa ledmotiv för. Dessa objekt är de tre typer av fiender som har 

beskrivits samt datorterminalen när denne har låst upp dörren. Varje ledmotiv har även 

olika versioner för att skapa känslan av utveckling medan spelaren tar sig längre och längre i 

spelet. De tre fiendemotiven har tre olika versioner och terminalen har fem olika versioner. 

Varje ledmotivs versioner är menade att påminna starkt om varandra men att det ändå ska 

gå att höra skillnad på dem. Förutom ledmotiv finns även tre andra musikklipp i spelet i  

varsin del av banan. Syftet med detta är dels att skapa variation men även för att ledmotiven 

ska kunna bli en del av annan musik istället för att bara spelas upp enskilt. All musik är gjord 

i Cubase, vilket är det program jag nästan uteslutande använder mig av för att producera 
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musik. Totalt sett består spelmusiken av sjutton olika klipp som är mellan tio och fyrtiotvå 

sekunder långa. Under processen skapades även en del musik som inte finns med i den 

slutliga versionen av produkten. De olika anledningarna till det kommer att redovisas i 

texten som följer.  

När det gäller valet av stilen på musiken har miljön i spelet haft en stor roll. Andra third-

person shooter-spel i liknande miljöer är Mass Effect- och Dead Space-spelserierna och 

detta har gjort att jag inspirerats av musiken i dessa spel. Musiken jag har skapat för denna 

produkt består nästan enbart av synthar vilket även en stor del av Mass Effect-musiken gör. 

Musiken i Dead Space är oftast väldigt ambient och verkar mest försöka skapa rätt stämning. 

”Rätt” betyder i just det fallet väldigt obehaglig. De fiendemotiv jag har gjort är tänkta att 

vara en blandning av skrämmande och spänningshöjande, och det fungerade då bra att 

skapa en slags kombination av dessa två spelseriers musikstilar. Musiken är skriven i 

tonarterna A-moll, C-dur och Bess-moll med ett tempo på 90 bpm samt fyra fjärdedelstakt. 

Den bygger ej på tydliga melodier utan består istället mer av långsamma rörelser och stor 

vikt har lagts på val av klang. Musiken består dock till viss del av distinkta rytmer. 

Det ledmotiv som symboliserar fienderoboten kallad EnemySpider är skapat med en synth 

med långsam tremolo-liknande effekt vilket är menat att uppfattas som mystiskt. Det 

befinner sig i bas- och mellanregistret. De toner synthen upprepar är E, F och G vilket gör 

det svårt att avgöra tonarten. Detta samt att betoningen, tack vare synthens tremolo-effekt, 

är i synkop med övrig musik i spelet och även att det långsamt panoreras i ljudbilden är 

tänkt att öka mystiken. Även en andra och tredje version har alltså skapats av detta motiv. 

Den andra versionen är i stort sett densamma som den första fast med trettioandradels-

tremolo vilket ger en mer nervös känsla. Den sista versionen är menad att vara den mest 

skräckinjagande av dem och har därför väldigt skrikig distortion samt delay. Alla versioner 

spelar samma slinga men med olika effekter och därför olika klang. 

 

Figur 6 Ledmotiv 1, EnemySpider (samtliga versioner). 

Motivet till fienden KamikazeBuzzer är transponerat ett halvt tonsteg uppåt i förhållande till 

övriga ledmotiv. Det består av den uppåtgående tonföljden Bess, Dess, Ess och Gess i 

diskantregister. Det lilla sekundintervallet skapar dissonans vilket i sin tur skapar spänning 

(Ingelf, 2009: 26). Spänning är något jag strävar efter när det gäller detta motiv. Det är 

spelat av en synth med distortion och phaser. Denna klang skapar en spetsig, 

genomträngande ton  vilket förstärker dissonansen (Ingelf, 2009: 126). Flera av exemplen 

som togs upp i bakgrunden gällande ledmotiv för något negativt ligger i ett betydligt lägre 

register. KamikazeBuzzer-motivet är istället inspirerat av ljust surrande från insekter och 

testar om ledmotiv för något negativt passar lika bra i ett högre register.  

Även när det gäller detta motiv spelar samtliga versioner samma slinga men det finns istället 

andra tydliga skillnader versionerna emellan. Den andra versionen är en utveckling av första 

versionen. Den har en snabbare och tydligare rytm och är tänkt att upplevas som mer 

intensiv. Förutom detta är den dock i stort sett densamma som första versionen. Den slutliga 

versionen är även den en utveckling av den första. Den är dock otydligare och mer mystisk 

än tidigare versioner. Det här är enligt min mening den version av ett motiv som är minst lik 

någon av de andra versionerna av samma motiv. Detta är gjort med flit eftersom jag ansåg 
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det intressant att se om den skillnaden är för stor för testpersonerna att göra kopplingen att 

det är samma ledmotiv. 

 

Figur 7 Ledmotiv 2, KamikazeBuzzer (samtliga versioner). 

Det sista fiendemotivet är min egen version av jättarnas motiv från Wagner’s Das Rheingold. 

Motivet, som ofta kallas Giants, spelas i denna opera upp när jättarna Fasolt och Fafner är 

närvarande. I mitt fall spelas en mycket likartad basgång upp när roboten kallad 

EnemyMech är närvarande i spelet. Basgången spelas av bassynth och är ackompanjerad av 

bastrummor med effekten bitcrusher, vilket skapar distortion. Detta är en klang som inte är 

menad att upplevas som speciellt behaglig. Musiken är tänkt att symbolisera robotens tunga 

mekaniska steg. Anledningen till att använda detta redan befintliga motiv är för att se om det 

på något sätt tolkas annorlunda av testpersonerna än de motiv jag har skapat helt på egen 

hand.  

I min första version av detta motiv är inte basgången helt fullständig utan antyder istället 

vad som kommer i sin helhet först i den andra versionen. Även i den tredje versionen är 

denna basgång, som utgår från tonen A och innehåller kvartsprång ner till E, fullständig men 

den största skillnaden är då att bastrummornas rytm är snabbare vilket gör hela motivet mer 

intensivt. Det är samma klang på instrumenten i alla tre versioner. I arbetsprocessens början 

skapades ett annat motiv med liknande instrumentering men byttes sedan ut mot detta på 

grund av att det kändes mer intressant att se hur ett befintligt motiv uppfattas i annan 

kontext. 

 

Figur 8 Ledmotiv 3, EnemyMech (version 2 och 3). 

Förutom ett motiv för varje typ av fiende skapades alltså även ett motiv för när en dörr har 

blivit upplåst och golvmarkeringen byter färg. Det spelas upp när avataren står vid en 

datorterminal. Detta motiv är placerat i mellan- och diskantregistret och har en ”snällare” 

klang än övriga motiv. Även denna musik spelas av en synth men det låter betydligt mindre 

modulerat än fiendemotiven. Det mesta av musiken i spelet är skrivet i tonarten A-moll. 

Undantagen är det helt dissonanta KamikazeBuzzer-motivet samt detta motiv som istället 

går i C-dur, vilket innehåller precis samma toner som A-moll men jag har försökt att göra det 

tydligt att C är prim i detta fall.  

Det finns fem olika versioner av terminalmotivet och de spelar alla olika varianter av ett C-

durackord som tonar in och sedan ut. Den första spelar enbart tonen C och den andra lägger 

även till en stor ters. I den tredje och fjärde varianten saknas primen, de spelar istället en 

ters och en kvint respektive en ters och en stor septima. Den sista versionen är den mest 

fullständiga då den är ett Cmaj7-ackord. Anledningen till septiman mot slutet är för att ge 

spelaren känslan av att det är nära en upplösning, då all spänning skulle släppa, och på så 

sätt ge hen förhoppningen om att det kan vara nära ett lyckligt slut i spelet.  
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I Final Fantasy XIII består de goda karaktärernas ledmotiv av melodier i diskantregistret. 

Skillnaden på de motiven och detta, som också är menat att symbolisera något positivt, är 

alltså bl.a. att detta motiv saknar melodi. Det saknar t.o.m. rytm överhuvudtaget. Det mest 

intressanta med terminalmotivet blir därför att se om melodi och rytm är nödvändigt för att 

musiken ska uppmärksammas av testpersonerna tillräckligt mycket för att de ska förstå vad 

det är ämnat att symbolisera. Även i detta fall gjordes annan musik som valdes bort. 

Anledningen är att det hade varit tvunget att implementeras på ett helt annat sätt vilket hade 

inneburit mer avancerad programmering som förmodligen hade tagit upp alldeles för 

mycket tid. Därför valde jag tidigt att strunta i den idéen och istället skapa den musik som nu 

är i spelet. 

 

Figur 9 Ledmotiv 4, Terminal (version 5). 

Ytterligare tre musikklipp kan höras i spelet. Dessa spelas upp i ett varsitt stort rum 

placerade på olika platser i banan. De är anpassade för att kunna spelas upp samtidigt som 

ledmotiven och tillför mer rytm. Instrumenteringen i det klipp som hörs först är synth och i 

det andra samt det tredje är det synth och trummor. Jag har arbetat med all musik i samma 

Cubase-projekt och därför enkelt kunnat veta ungefär hur bra all musik kommer att passa 

tillsammans. 

4.2.2 Implementering & modifiering 

I Unity har en ny ljudkomponent lagts till på de objekt som har ett ledmotiv, alltså varje 

fiende och terminal. Denna komponent innehåller ett ljudklipp med just det objektets motiv. 

Varje fiendemotiv spelas upp när spelet startas och går sedan i en oändlig loop. Det är alltså 

väldigt mycket musik som spelas upp samtidigt. Ett klipp hörs dock bara när avataren är 

tillräckligt nära just det objektet. Dessa volymkurvor har ställts in manuellt och små 

ändringar har skett kontinuerligt. Ifall en fiende dödas exploderar den och försvinner och då 

slutar även musiken att spela. De fyra första terminalmotiven är implementerade 

annorlunda då de istället spelas upp direkt när dörren har låsts upp. Det finns alltså fyra 

terminaler av denna typ och var och en har sin egen motivversion. Precis innan motivet 

spelas upp finns också en ljudeffekt som fungerar som en bekräftelse på att något har hänt. 

Den femte versionen fungerar mer som fiendemotiven och blir starkare i volym ju närmre 

avataren är i förhållande till den terminal som gör att spelaren har klarat spelet. Detta är 

även den enda musik som har dopplereffekt vilket gör att det låter mer ”rätt” ju närmre 

avataren kommer. 

Fienderna i spelet har modifierats så att det finns tre olika versioner av varje fiende. Jag har 

även tagit bort många av de fiender som fanns från början då jag ansåg att det var onödigt 

många av vissa fiendetyper. Fienderna har gjorts olika genom att skalor har ändrats så att 

vissa är större än andra. Dessa har även fått mer skadepoäng och är alltså svårare att döda. 

De missiler som EnemyMech skjuter har en högre skjutfrekvens för varje version. Version 1 

av EnemySpider har version 1 av EnemySpider-musiken som motiv och så vidare, vilket ger 

en naturlig utveckling av ledmotiven. Den första versionen av varje fiende är vanligast i 

början av spelet och den tredje versionen är vanligast i slutet. För att musiken skulle vara 

tillräckligt tydlig har vissa ljudeffekter tagits bort. Jag har även gjort avataren odödlig för att 
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slippa starta om spelet flera gånger under speltesten. Detta har dock inte testpersonerna fått 

veta i förväg eftersom det möjligtvis skulle ha ändrat hur de agerat i spelet. 

Jag har stött på en del problem under implementeringens gång. Tidigt märkte jag att 

musiken hade en tendens att bli osynkroniserad då det antagligen blev för många ljudklipp 

på samma gång. Det kunde dock lösas nästan helt och hållet bara genom att ta bort en stor 

del av fienderna. Ett annat problem är att vissa fiender ibland inte rör på sig förrän spelaren 

skjuter på dem men jag upplevde inte det som något som skulle kunna förstöra speltesten 

eftersom det dröjde länge innan jag själv märkte det. Om jag hade haft mer 

programmeringserfarenhet och mer tid hade dessa saker antagligen kunnat lösas på ett mer 

effektivt vis. För att kunna implementera musiken på det sätt jag har gjort har klippen varit 

tvungna att vara 3D-ljud vilket gör att det låter som att musiken kommer från den källa där 

klippet är placerat. Jag ville inte att det skulle vara på det sättet utan jag ville istället att 

musiken skulle upplevas på ett mer klassiskt, icke-diegetiskt vis. Det var dock enkelt att lösa 

genom att låta klippen ha en 180 graders panorering som gör att musiken alltid är panorerad 

på det sätt som det ursprungliga klippet är. Det finns en risk att musiken blir för intensiv ifall 

det händer väldigt mycket på samma gång i spelet men det känns mer som en bra läxa att ha 

lärt sig till nästa gång än ett problem.  

4.3 Färdig produkt 

I den färdiga produkten finns det nitton stycken EnemySpider-fiender utplacerade. Tolv av 

dessa är den första versionen, fem av dem är den andra och två är den tredje. Det finns sex 

stycken KamikazeBuzzers, två stycken av varje version, samt tre stycken EnemyMechs, en av 

varje version. Det är dock inte troligt att spelaren stöter på alla dessa under spelets gång. Det 

är däremot nödvändigt för spelaren att stöta på alla datorterminaler för att klara spelet. 

Dessa finns det fem stycken av. De två första är likadana, de två efter det delar på samma 

dörr och den sista är placerad i slutet av banan. När spelaren har nått dit är spelet över. 

Fortfarande finns det tillfällen då ett motiv inte är helt och hållet synkroniserat med övrig 

musik och med mer tid hade mixningen av musiken överhuvudtaget kunnat hålla en högre 

nivå. Dessa saker verkar dock inte ha varit något som testpersonerna märkt och det har 

antagligen inte påverkat undersökningen på något sätt. Jag anser att jag har följt de 

riktmärken jag själv satte upp innan produkten började skapas och lyckligtvis har ökad 

testbarhet i många fall även betytt höjd kvalitet. 
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5 Utvärdering 

5.1 Undersökning 

Min undersökning har bestått av speltest och intervjuer med tio testpersoner, vilket betyder 

att jag nådde det antal jag satte som minimum. Sju av dessa personer var män och tre var 

kvinnor. Alla utom en var 18-25 år gammal vilket var ungefär vad jag hade förväntat mig. 

Eftersom det var svårt att hitta respondenter överhuvudtaget är flera av testpersonerna 

studenter med liknande utbildning som jag själv. Alla testpersoner klarade att ta sig till slutet 

av banan, ibland med viss vägledning. Två personer hade väldigt lite erfarenhet av spelet 

sedan tidigare, de andra hade ingen alls. Fyra av testen har skett i min lägenhet, lika många 

har ägt rum på skolan och två speltest har genomförts hemma hos testpersonerna. Det 

fungerade bra att ha flera speltest på annan plats, en nackdel är att jag i förväg inte kunde 

vara helt säker på det. Det är dock svårt att svara på om resultatet blivit ett annat om även 

dessa test skett i min lägenhet. Varje test har bestått av att testpersonen fyllt i ett formulär, 

spelat spelet och sedan svarat på frågor, vilket totalt har omfattat ca. 30 minuter.  

Under varje intervju spelades en version av varje motiv upp. I spelet består det klipp som 

hördes när en dörr har låsts upp av både en ljudeffekt och själva motivet. Det klipp som 

spelades upp under intervjun bestod bara av motivet. Bara en version av varje ledmotiv har 

alltså spelats upp under intervjun och jag har då valt den version jag anser bäst 

representerar motivet överlag. Följdfrågor har ibland behövts ställas och dessa har anpassats 

efterhand. Ett exempel på en vanligt förekommande följdfråga var då testpersonen kände 

igen ett motiv men hade svårt att sätta ord på det och att jag då frågade om personen istället 

kunde beskriva t.ex. en känsla. Alla de tillfrågade tyckte att musiken passade både 

stilmässigt och dynamiskt till spelet. Några få personer frågade under testets gång om de var 

odödliga och efteråt bekräftade jag att det var fallet. Som planerat har intervjuerna spelats in 

med min mobiltelefon och därefter transkriberats av mig. Ingen av testpersonerna hade 

någonting emot att spelas in.  

5.1.1 Förkunskaper 

Det formulär som testpersonerna fyllde i gav en bild av vissa av deras förkunskaper (se figur 

10). På en skala från 0 till 5 fick de fylla i vad som stämde bäst in på dem när det gällde 

dataspelsvana, dataspelsutvecklingserfarenhet och kunskap om musikteori. 0 stod för ingen 

erfarenhet alls och 5 betydde stora förkunskaper. När det gällde dataspelsvana hade de flesta 

god erfarenhet men det fanns även ett fåtal som ansåg att de befann sig på den nedre halvan 

av skalan. Ingen av testpersonerna ansåg att de nådde högre än 3 när det gällde 

dataspelsutvecklingserfarenhet. Mellan 0 och 3 var det dock en tydlig spridning. Alla utom 

en av de tillfrågade placerade sig själva på den övre halvan när det gällde deras kunskap om 

musikteori. De flesta markerade dock 3 och verkade anse sig ha en elementär kunskap och 

inte att de var experter på området. Anledningen till att de flesta ändå hade så pass god 

kunskap om musikteori beror sannolikt på att en stor del av respondenterna har en 

högskoleutbildning där undervisning i musikteori ingår.  
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Figur 10 Testpersonernas förkunskaper. 

5.2 Analys 

Ledmotiven i min undersökning har uppfattats på många olika sätt. I flera fall kände 

testpersonen igen de flesta motiv men lyckades sedan inte fastställa vad de var menade att 

representera. Efter att ha frågats om de tyckte att musiken passade till spelet svarade alla ja. 

När jag bad dem att utveckla sina svar började samtliga personer förklara att de tyckte det 

var en passande musikstil till spelet. Musiken beskrevs bl.a. med orden ”lite modernare 

musik”, ”lite mörkare bas och ljusare synthar”, ”bass, drum och nåt annat synthliknande” 

samt ”mekaniskt” medan spelet beskrevs som ”cyber-aktigt”, ”sci-fi” och ”space:igt”. Jag 

följde sedan upp med att ställa frågan ”hur väl tyckte du att musiken passade dynamiskt med 

vad som hände i spelet”. Även då blev svaret i samtliga fall positivt. Ingen av testpersonerna 

tänkte alltså på dynamiken i första hand. Man, 18 år, uttryckte det med orden ”det var ju inte 

så att man reagerade nån gång: hjälp, här var det konstigt” vilket tyder på att så länge 

musiken stämmer överens med det visuella så kommer inte spelaren att reagera speciellt 

mycket på den. Totalt sett var rätt objekt svaret i 40 % av fallen, lika ofta kändes motivet igen 

utan att personen kopplade ihop det med rätt objekt och i 20 % av fallen kändes inte motivet 

igen överhuvudtaget.  

5.2.1 Igenkänningsfaktor 

Ledmotivet tillhörandes fienden vid namn EnemySpider kändes efter speltestet igen av alla 

testpersoner. Knappt hälften beskrev sedan just denna fiende när de ombads att svara på vad 

i spelet det musikklippet fick dem att tänka på. Man, 22 år, trodde antingen att det var 

spelets huvudtema eller att det hördes när ”soptunnorna” (i.e. EnemySpiders) började gå 

mot avataren. I sådana fall har svaret tolkats som att rätt objekt har kopplats ihop med 

svaret. Testpersonerna har alltså inte behövt vara helt säkra på sin sak, men de måste ändå 

ha haft väldigt starka aningar som lutat åt helt rätt håll, för att det ska ha räknats som ett 

igenkännande. Att han även såg det som ett slags huvudtema beror sannolikt på att 

EnemySpider är den vanligaste typen av fiende som återfinns i alla delar av spelets bana 

vilket betyder att motivet hördes under stora delar av speltesten. 
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Figur 11 Igenkänningsfaktor, motiv 1 (EnemySpider). 

Roboten KamikazeBuzzer’s ledmotiv var det som flest testpersoner inte kände igen alls, bara 

några minuter efter att de hade hört det upprepade gånger i spelet. Bland dem som kände 

igen motivet svarade dock de flesta att det var just när denna fiende var närvarande som 

ledmotivet hördes. Deras egna ord för att beskriva denna tingest var ”de här irriterande 

flygarrobotarna”, ”de flygande sakerna” och ”den där flygande mojängen”. Flera av 

personerna som inte kände igen motivet tyckte när de fick höra det under intervjun att det 

lät positivt. Kvinna, 24 år, beskrev det som hoppfullt och fortsatte med att säga ”var nog för 

det höga registret kanske”. Detta ledmotiv kunde ibland vara svårt att urskilja när annan 

musik spelades samtidigt eftersom svävande ljusa toner inte är något som direkt tränger 

igenom ljudbilden. Enligt min uppfattning skiljde sig de olika versionerna av motivet åt mer 

än när det gäller övriga motiv och det är möjligt att detta gjorde det svårare att känna igen. 

Det fanns sex stycken KamikazeBuzzers utplacerade i spelet men oftast påträffades inte fler 

än fem och totalt sett hördes inte dess ledmotiv lika mycket som t.ex. EnemySpider-motivet. 

 

Figur 12 Igenkänningsfaktor, motiv 2 (KamikazeBuzzer). 

Alla utom en person kände igen EnemyMech-motivet men endast två av dem förstod 

kopplingen till just det objektet. En person tog sig igenom banan utan att någonsin se denna 

fiende. Han kände ändå igen motivet eftersom han flera gånger var tillräckligt nära för att 

höra det men kunde såklart inte peka ut rätt objekt i efterhand. Ingen verkade känna igen att 
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det från början är ett ledmotiv skrivet av Richard Wagner. Ofta beskrevs det med ord som 

otäckt, dåligt, aggressivt och elakt, men de flesta av testpersonerna kunde inte vara mer 

exakta än så. Dessa konnotativa beskrivningar stämmer till stor del överens med svaren från 

Hacohen och Wagner’s undersökning (1997: 458-460). I det fallet spelades alltså ledmotiv 

från Der Ring des Nibelungen upp utanför operans ramar och i mitt fall placerades det inom 

ett helt annat verks ramar. I båda undersökningarna verkar dock Wagner’s ursprungliga 

syfte med motiven ha nått fram till de flesta av respondenterna. 

 

Figur 13 Igenkänningsfaktor, motiv 3 (EnemyMech). 

Det fjärde ledmotivet, tillhörande terminalerna och upplåsandet av dörrar, beskrevs av 

kvinna, 51 år, med orden ”det händer nånting, nånting öppnar sig här”. Efter ytterligare 

några sekunders funderande kände hon sig säker på att det spelades upp ”när det röda 

försvinner, det blir grönt i den där burken”. Två personer var inte helt säkra på om det stod 

för när de var på väg att klara spelet eller om det var när dörrar låstes upp. I själva verket 

stod det för båda dessa händelser eftersom det sista som händer är att den sista dörren blir 

upplåst och i dessa fall har deras svar räknats som att de haft rätt. Det var tydligt att motivet 

stod för något positivt och flera personer uppfattade det som ett typiskt bekräftelseljud för 

när spelaren har hittat något och nått framgång. 

 

Figur 14 Igenkänningsfaktor, motiv 4 (Terminal). 
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5.3 Slutsatser 

Intervjusvaren visar att det inte är ett krav att en person känner igen exakt vad ett ledmotiv 

symboliserar för att hen ska anse att musiken passar dynamiskt till spelet, i alla fall inte så 

länge musiken även passar stilmässigt och att motiven är uppbyggda som i denna 

undersöknings fall. Att musikens klang stämmer överens med stilen i spelet verkar dock vara 

viktigare än hur bra det stämmer överens dynamiskt. Överlag verkar det som att så länge 

musiken fyller sin funktion kommer inte spelaren att tänka på den i första hand, utan det är 

först när det inte längre passar som spelaren uppmärksammar musiken till en högre grad, 

och då i negativ bemärkelse. 

Det verkade som att testpersonerna hade en tendens att fylla i sådant de inte mindes och att 

de därför i vissa fall kopplade ihop musik och händelser i spelet som inte hade något med 

varandra att göra. Vissa gånger blev svaret fel slags fiende. Eftersom flera typer av fiender 

kunde vara närvarande samtidigt är det förståeligt att deras motiv kunde blandas ihop. 

Under en längre spelsekvens hade det möjligtvis blivit tydligare vad som hörde ihop med 

vad. Ifall denna teknik hade använts i ett spel med betydligt längre speltid hade varje typ av 

fiende kunnat ha sin egen bana och det hade då blivit en tydligare uppdelning av ledmotiven, 

vilket förmodligen hade lett till mindre ihopblandning. 

De ledmotiv som tydligast följde exemplen från bakgrunden är även de som tydligast 

uppfattades. Både motiv 2 och 3 symboliserade onda karaktärer och det senare hade, precis 

som flera exempel, en tydlig rytm i ett lågt register, vilket var enkelt att uppmärksamma 

överhuvudtaget samt att inse att det stod för något farligt. Motiv 2 var mindre rytmiskt och 

spelades i ett högt register och på grund av detta verkade kopplingen till något ondskefullt 

bli mindre tydlig. Båda dessa motiv hördes ungefär lika ofta i spelet men betydligt fler 

personer kände igen motiv 3. Den höga igenkänningsfaktorn av motiv 4 visar dock att melodi 

och rytm inte är ett krav för att ledmotivet ska vara enkelt att känna igen. 

Resultatet av att bygga upp ett spels musik med ledmotiv blir en oförutsägbar ljudatmosfär 

som passar dynamiskt med vad som händer i spelet. Det uppfattas på ett positivt sätt och det 

är inte nödvändigt att spelaren förstår vad varje motiv är tänkt att symbolisera. Hur väl 

spelaren förstår detta varierar men det blir tydligare ju oftare ett objekt och dess ledmotiv är 

närvarande. Motiven kan utvecklas men ju större likhet det är mellan de olika versionerna 

desto lättare verkar det vara för spelaren att känna igen dem. 
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6  Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har först och främst varit att besvara frågan ”vad blir resultatet av att 

tillämpa en ledmotivsteknik i skapandet av dataspelmusik och hur uppfattas detta av 

spelaren?”. För att kunna få ett svar har ledmotiv komponerats samt implementerats i ett 

third person-shooter-spel till PC. I skapandet av ledmotiven har mycket av det som tagits 

upp i bakgrunden fungerat som utgångspunkt. Spelet har ytterligare modifierats i viss grad 

för att anpassas till undersökningen. Tio individer har sedan, en i taget, fått spela spelet och 

efteråt blivit intervjuade. Resultatet från denna undersökning har analyserats och kopplats 

till relaterad forskning. Hur väl testpersonerna har lyckats koppla ihop ledmotiv och objekt 

från spelet har varierat men samtliga har överlag uppskattat spelets musik. Ledmotiv med en 

distinkt klang som har förmågan att bryta av mot eventuell annan musik och som 

återkommer konsekvent genom spelet verkar vara enklast att förstå syftet med. 

6.2 Diskussion 

Jag har funnit vissa grupperingar bland testpersonerna jag finner värda att kortfattat 

diskutera. Hälften av testpersonerna har en högskoleutbildning inom dataspelsutveckling 

och musik, vilket har gjort det möjligt att jämföra deras och den andra hälftens svar för att se 

om det verkar spela någon roll. Personerna med en högskoleutbildning kommer hädanefter 

att hänvisas till som grupp 1 och de utan högskoleutbildning kommer att kallas för grupp 2. 

Grupp 1 hade en tendens att placera sig snäppet högre på formulärets förkunskapsskalor. 

När det gällde det första och det tredje motivets igenkänningsfaktor var grupp 1 bättre på att 

känna igen det men grupp 2 var något bättre angående motiv 2 och 4. Om svaren angående 

samtliga motiv läggs ihop var grupp 1 bättre på att nämna rätt objekt men det var också 

vanligare att de inte kände igen motivet alls. När det gäller denna aspekt går det inte att se 

någon tydlig skillnad. Av de tio testpersonerna var tre kvinnor, vars svar inte skiljer sig 

markant från övriga svar. Igenkänningsfaktorn av ledmotiven är mycket lik männens 

förutom när det gäller motiv 4, vilket männen var bättre på att känna igen. Eftersom det var 

så få kvinnor går det dock inte att avgöra om det är något annat än en slump. I övrigt kan jag 

inte urskilja något från testpersonernas svar som skulle kunna tolkas som ett argument för 

att ledmotiven uppfattades olika av kvinnor och män.  

Överlag verkade flera av ledmotiven ge testpersonerna känslan av att något var på väg att 

hända. T.ex. gjorde fiendemotiven ibland att testpersonerna kände att de behövde vara på 

sin vakt och frånvaron av desamma gav de känslan av att läget var lugnt för stunden. I vissa 

fall gick det dock ett steg längre än så. Man, 22 år, förklarade att han, helt enligt min avsikt, 

tänkte på flygarrobotarna när han hörde motiv 2 och han yttrade även ”sen så förvarnade det 

ju också om att det är en sån som kommer mot dig”. Det blir då alltså en fråga om 

transdiegesis eftersom den icke-diegetiska musiken gör det möjligt för spelaren att agera på 

ett annat sätt än vad hen annars hade gjort. Jag frågade då om han tyckte att denna 

förvarning var något bra eller dåligt och fick svaret ”det beror ju väldigt mycket på spelet, i 

ett sånt här spel så kan det ju vara ganska positivt”. Han trodde dock inte att det skulle passa 

i alla typer av spel och nämnde plattformsspel som ett exempel. Man, 23 år, kände tydligt 

igen EnemyMech’s ledmotiv och han ”tyckte det var skönt när den kom så man visste att det 

fanns nåt farligt i närheten”. Han föredrog detta jämfört med om roboten dykt upp utan 
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förvarning. Kvinna, 18 år, tyckte detsamma om KamikazeBuzzer-motivet. I min mening 

stämmer detta fenomen överens med Jørgensens beskrivning (2007: 1). Att ledmotiv kan 

skapa en transdiegetisk effekt är alltså möjligt och varje gång det skedde uppfattades det som 

något positivt.  

Eftersom jag frågade vilket objekt eller händelse i spelet varje testperson kopplade ihop ett 

visst musikklipp med ökades chansen för ett denotativt svar, alltså ett mer exakt svar som 

t.ex. en sorts robot. När de inte kunde svara på det tilläts dock testpersonerna att ge ett mer 

abstrakt svar, på en konnotativ nivå. I flera fall visade detta sig vara lättare för den 

intervjuade. Svaren stämmer ofta överens med hur testpersonerna i Hacohen’s och Wagner’s 

forskning (1997: 458-460) sammankopplade ledmotiv och känslor. Ord som otäckt, 

skrämmande och ont användes t.ex. för att beskriva fiendemotiven. Även efter att ha spelat 

spelet och på så sätt getts möjligheten till att skapa en mer specifik koppling var det alltså 

ändå inte ovanligt att det var lättare för testpersonerna att ge ett konnotativt svar. I de flesta 

fall stämde det dock bra in på de olika objekten, det enda uppenbara undantaget är i de fall 

som KamikazeBuzzer-motivet uppfattades som att det verkade ha ett positivt budskap. 

En slags omedveten perception av motiven verkade ske i flera fall och under intervjuernas 

gång försökte detta sedan leta sig fram till det medvetna hos testpersonerna. I vissa fall 

lyckades de till slut komma på vilket objekt motivet hörde ihop med, i andra fall hade de 

ingen aning förrän jag berättade det för dem och de tyckte då att det var självklart. Ibland 

kunde jag få ett väldigt snabbt och direkt svar och när jag sedan frågade om personen var 

säker började hen ifrågasätta sig själv och blev plötsligt osäker. Vissa svar hade absolut 

ingenting att göra med vad som var min tanke bakom motivet. T.ex. svarade två personer att 

de tänkte på utomhusscenerna i spelet när de hörde motiv 2 respektive 4. Inget av dessa 

motiv är möjliga att höra när avataren befinner sig utomhus. Deras minnen verkar alltså 

omedvetet ha fyllts på med påhittad information. Allt detta gör att jag anser att 

psykoanalytiska perspektiv med fördel går att väga in i forskning inom området musik, helt i 

linje med Feder’s åsikt (1998: 1). 

Jag har under samtliga intervjuer försökt hålla en så pass neutral ton att de svar jag fått 

verkligen ska reflektera testpersonernas egna åsikter. Resultatet från undersökningen har 

tolkats på ett så rättframt sätt som möjligt utan att försöka förvränga någon del av det. Citat 

och referenser har angetts med målet att det ska vara uppenbart vad som i grunden inte är 

mina egna idéer och att det ska vara enkelt att lokalisera källan. Med andra ord är min 

mening att denna rapport ska vara transparent och helt och hållet etiskt korrekt. Trots att jag 

försökt hålla undersökningen på en fullständigt professionell nivå går det ändå inte att 

utesluta att vissa mätfel kan ha skett. Ett möjligt sådant är att vissa personer eventuellt 

svarade att de uppskattade musiken för att de inte ville verka otrevliga. Möjligtvis vågar 

personer vara ärligare när de är anonyma inför den som ligger bakom undersökningen. Att 

jag dessutom på ett eller annat sätt kände flera av respondenterna sedan tidigare kan ha 

påverkat både mina frågor och deras svar. 

6.3 Framtida arbete 

I framtiden skulle ytterligare speltest kunna ske för att lyckas skapa tydligare grupper bland 

testpersonerna, t.ex. lika många kvinnor som män eller olika åldersgrupper, för att tydligare 

kunna urskilja om resultaten blir olika mellan dessa grupper. Det var min förhoppning att 

redan ha lyckats med detta men det visade sig vara svårt att, i alla fall med gällande 
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tidsbegränsning, kunna välja och vraka bland potentiella testpersoner på ett sådant vis. 

Liknande test skulle kunna göras med andra typer av spel eller med samma spel fast med 

ledmotiv med en annan teoretisk uppbyggnad för att se om resultatet blir ett annat.  

Jag anser det fullt möjligt att i framtiden utveckla kompletta spel vars musik helt och hållet 

är komponerad och implementerad på detta sätt. Ledmotiven skulle då ha betydligt längre 

tid på sig att utvecklas samt uppfattas av spelaren, vilket gör det högst troligt att det skulle 

vara minst lika tydligt och uppskattat som i fallet med detta arbetes artefakt. Att ha så många 

som fyra ledmotiv på en och samma bana är möjligtvis inte optimalt om målet är att det ska 

vara tydligt vilket motiv som hör ihop med vilket objekt eller händelse, och detta bör man 

som spelutvecklare tänka på. 

En liknande undersökning med samma testpersoner, eller andra personer med liknande 

förkunskaper, men i opera- eller filmsammanhang skulle vara av intresse för att ta reda på 

om ledmotiv då uppfattas annorlunda jämfört med i spel. Det skulle även gå att jämföra med 

liknande, redan existerande, undersökningar men en egen undersökning, där jag själv kan se 

till att den enda skillnaden är opera/film istället för dataspel, skulle förmodligen ge större 

validitet. Att skillnaden inte skulle vara märkbar är möjlig men det faktum att spel är ett 

interaktivt medium gör att resultaten mycket väl kan skilja sig. Detta på grund av att 

spelaren befinner sig på vad som skulle kunna kallas en annan immersionsnivå än om 

personen hade sett en film. Spelaren är en del av den fiktiva världen på ett annat sätt 

eftersom hens eget agerande krävs vilket t.ex. skulle kunna innebära att hen stänger ute 

musiken till viss del eller att den uppmärksammas mer ifall den verkar stämma överens med 

de handlingar spelaren utför. Utan en sådan jämförelse går det dock inte att svara på. 

Resultaten från min undersökning skulle kunna tolkas ur andra synvinklar och att mer 

förståelse på så sätt skulle kunna utvinnas ur mitt arbete. Ett exempel är att närma sig datan 

ur ett mnemotekniskt perspektiv och därmed utforska minne, associerande och inlärning 

gällande dataspelsmusik. Mnemoteknik, som även kallas minneskonst, är läran om hur 

minnet kan utvecklas. Det skulle sedan gå att analysera vidare i andra fall än i 

dataspelssammanhang.  
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Appendix A -  Intervjufrågor 

 

Fråga 1:  Har du spelat detta spel tidigare? (Ja/Nej) 

 

*Uppspelning av motiv 1* 

Fråga 2:  Känner du igen denna musik från spelet? (Ja/Nej) 

Fråga 3:  Vilket objekt/händelse från spelet kopplar du ihop den med? (Fritt svar med 

möjlighet till följdfrågor ifall jag tycker att det behöver förtydligas) 

 

*Uppspelning av motiv 2* 

Fråga 4:  Känner du igen denna musik från spelet? (Ja/Nej) 

Fråga 5:  Vilket objekt/händelse från spelet kopplar du ihop den med? (Fritt svar med 

möjlighet till följdfrågor ifall jag tycker att det behöver förtydligas) 

 

*Uppspelning av motiv 3* 

Fråga 6:  Känner du igen denna musik från spelet? (Ja/Nej) 

Fråga 7:  Vilket objekt/händelse från spelet kopplar du ihop den med? (Fritt svar med 

möjlighet till följdfrågor ifall jag tycker att det behöver förtydligas) 

 

*Uppspelning av motiv 4* 

Fråga 8:  Känner du igen denna musik från spelet? (Ja/Nej) 

Fråga 9:  Vilket objekt/händelse från spelet kopplar du ihop den med? (Fritt svar med 

möjlighet till följdfrågor ifall jag tycker att det behöver förtydligas) 

 

Fråga 10:  Tycker du att musiken passade till spelet? (Ja/Nej) 

Fråga 11:  Om svaret på fråga 10 är ja: Varför? (Fritt svar) 

                 Om svaret på fråga 10 är nej: Varför inte? (Fritt svar) 
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Appendix B -  Frågeformulär & förhandsinformation 

 

           Man       Kvinna 

Kön:   

 

 

Ålder: _____  år 

 

 

Ringa in den siffra som passar bäst in på dig: (0 är ingen vana/erfarenhet/kunskap alls och 5 

är expert) 

Dataspelsvana:  

0  1  2  3  4  5  

 

Dataspelsutvecklingserfarenhet: 

0  1  2  3  4  5  

 

Kunskap om musikteori: 

0  1  2  3  4  5  

 

 

 

Spelet går ut på att ta sig till slutet av banan. Det gör man genom att låsa upp dörrar så att 

man kan ta sig vidare. På vägen finns fiender som går att skjuta ihjäl. Dessa kommer att 

försöka skada dig. 

Du styr med WASD-tangenterna (eller piltangenterna) och musen. Du skjuter med vänster 

musknapp. 
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Appendix C -  Testpersoner – kön, ålder etc. 

 

Antal testpersoner: 10 

 

Kön: 

Män: 7 

Kvinnor: 3 

 

Ålder: 

18: 3 

22-25: 6 

51: 1 

 

Spelat spelet tidigare: 

Ja: 2 

Nej: 8 

 

Tyckte att musiken passade dynamiskt till spelet: 

Ja: 10 

Nej: 0 
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Appendix D -  Förkunskaper 

 

Skala 
(förkunskap) Dataspelsvana 

Dataspelsutvecklings-
erfarenhet 

Kunskap om 
musikteori 

0 0 2 0 

1 1 2 1 

2 1 2 0 

3 0 4 5 

4 4 0 3 

5 4 0 1 
 

 

(0 = ingen erfarenhet alls, 5 = stora förkunskaper) 
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Appendix E -  Igenkännande av motiv 

Motiv 1 Antal 

Igenkännande, men ej rätt 
objekt 6 

Inte alls 0 

Rätt objekt 4 
 

 

Motiv 2 Antal 

Igenkännande, men ej rätt 
objekt 2 

Inte alls 5 

Rätt objekt 3 
 

 

 

Igenkännand
e, men ej rätt 

objekt 
60% Inte alls 

0% 

Rätt objekt 
40% 

Igenkännande, motiv 1 

Igenkännande
, men ej rätt 

objekt 
20% 

Inte alls 
50% 

Rätt objekt 
30% 

Igenkännande, motiv 2 
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Motiv 3 Antal 

Igenkännande, men ej rätt 
objekt 7 

Inte alls 1 

Rätt objekt 2 
 

 

 

Motiv 4 Antal 

Igenkännande, men ej rätt 
objekt 1 

Inte alls 2 

Rätt objekt 7 
 

 

 

Igenkännand
e, men ej rätt 

objekt 
70% 

Inte alls 
10% 

Rätt objekt 
20% 

Igenkännande, motiv 3 

Igenkännande
, men ej rätt 

objekt 
10% 

Inte alls 
20% 

Rätt objekt 
70% 

Igenkännande, motiv 4 



 VII 

Appendix F -  Igenkännande, genus 

Motiv 1 Män Kvinnor 

Igenkännande, men inte rätt 
objekt 4 2 

Inte alls 0 0 

Rätt objekt 3 1 
 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
57% 

Inte alls 
0% 

Rätt objekt 
43% 

Män 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
67% Inte alls 

0% 

Rätt objekt 
33% 

Kvinnor 



 VIII 

Motiv 2 Män Kvinnor 

Igenkännande, men inte rätt 
objekt 2 0 

Inte alls 3 2 

Rätt objekt 2 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
28% 

Inte alls 
43% 

Rätt objekt 
29% 

Män, motiv 2 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
0% 

Inte alls 
67% 

Rätt objekt 
33% 

Kvinnor, motiv 2 



 IX 

Motiv 3 Män Kvinnor 

Igenkännande, men inte rätt 
objekt 4 3 

Inte alls 1 0 

Rätt objekt 2 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
57% 

Inte alls 
14% 

Rätt objekt 
29% 

Män, motiv 3 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
100% 

Inte alls 
0% 

Rätt objekt 
0% 

Kvinnor, motiv 3 



 X 

Motiv 4 Män Kvinnor 

Igenkännande, men inte rätt 
objekt 0 1 

Inte alls 1 1 

Rätt objekt 6 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
0% Inte alls 

14% 

Rätt objekt 
86% 

Män, motiv 4 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
34% 

Inte alls 
33% 

Rätt objekt 
33% 

Kvinnor, motiv 4 
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Appendix G -  Igenkännande, högskoleutbildning 

Motiv 1 Högskoleutbildning Ej högskoleutbildning 

Igenkännande, men inte rätt objekt 2 4 

Inte alls 0 0 

Rätt objekt 3 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
40% 

Inte alls 
0% 

Rätt objekt 
60% 

Högskoleutbildning, motiv 1 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
80% 

Inte alls 
0% 

Rätt objekt 
20% 

Ej högskoleutbildning, motiv 1 



 XII 

Motiv 2 Högskoleutbildning Ej högskoleutbildning 

Igenkännande, men inte rätt objekt 1 1 

Inte alls 3 2 

Rätt objekt 1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
20% 

Inte alls 
60% 

Rätt objekt 
20% 

Högskoleutbildning, motiv 2 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
20% 

Inte alls 
40% 

Rätt objekt 
40% 

Ej högskoleutbildning, motiv 2 



 XIII 

Motiv 3 Högskoleutbildning Ej högskoleutbildning 

Igenkännande, men inte rätt objekt 3 4 

Inte alls 0 1 

Rätt objekt 2 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
60% 

Inte alls 
0% 

Rätt objekt 
40% 

Högskoleutbildning, motiv 3 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
80% 

Inte alls 
20% 

Rätt objekt 
0% 

Ej högskoleutbildning, motiv 3 



 XIV 

Motiv 4 Högskoleutbildning Ej högskoleutbildning 

Igenkännande, men inte rätt objekt 0 1 

Inte alls 2 0 

Rätt objekt 3 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
0% 

Inte alls 
40% 

Rätt objekt 
60% 

Högskoleutbildning, motiv 4 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
20% 

Inte alls 
0% 

Rätt objekt 
80% 

Ej högskoleutbildning, motiv 4 



 XV 

 

Samtliga motiv Högskoleutbildning Ej högskoleutbildning Totalt 

Igenkännande, men inte rätt objekt 6 10 16 

Inte alls 5 3 8 

Rätt objekt 9 7 16 
 

 

 

 

Igenkännande
, men inte rätt 

objekt 
30% 

Inte alls 
25% 

Rätt 
objekt 
45% 

Högskoleutbildning, alla motiv 

Igenkännande
, men inte rätt 

objekt 
50% Inte alls 

15% 

Rätt objekt 
35% 

Ej högskoleutbildn., alla motiv 
 

Igenkännande, 
men inte rätt 

objekt 
40% 

Inte alls 
20% 

Rätt 
objekt 
40% 

Totalt, alla motiv 


