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Sammanfattning 
 

Frågeställningen som undersökningen ämnade ge svar på var huruvida aggressiv musik 

påverkar unga människors offensiva beteenden i FPS-spel. Med avstamp i forskning kring 

dataspel och musik som påverkningsfaktor i samhället samt som motivation i krig 

genomfördes research och en artefakt skapades.  

Undersökningen utfördes på ett tjugotal personer mellan 15-30 år vid olika tillfällen där 

varje informant ombads spela igenom ett FPS-spel lyssnandes till dels en heavy metallåt och 

dels ett stycke ljudeffekter. Den kvantitativa datan som mättes var antal skott, träffade 

fiender och puls vilket kompletterades av en enkät beträffande personliga uppgifter följt av 

en muntlig intervju. 

Med en klar majoritet som tenderade att avfyra fler skott, ha högre puls och som motiverade 

en mer inlevelsefull upplevelse till musiken drogs slutsatsen att aggressiv musik har en 

påtaglig påverkan i FPS-spel ur både fysiska och psykiska aspekter. 

Vid eventuell vidareutveckling av arbetet hade mätning på flertalet musik- och spelgenrer 

varit av intresse.  

Nyckelord: [Aggressivitet, beteende, krig, FPS-spel, musik, påverkan] 
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1 Introduktion 

 
Musik har en förmåga att försätta människor i olika sinnestillstånd och har sedan långt 

tillbaka i tiden använts och utnyttjats till att manipulera på både ett psykiskt och fysiskt plan. 

Intressant är därför hur och varför en viss typ av musik kan påverka olika människor på 

olika sätt beroende på vilken situation de befinner sig i. Agerar vi verkligen utifrån våra 

personliga värderingar eller kan musiken få oss att plötsligt ändra synsätt? Kan musiken få 

oss att utföra ickemänskliga gärningar och vad får det i så fall för konsekvenser?  

Dessa frågor diskuterades i detta arbete med fokus på musik som aggressionstriggande 

medel i krigssituationer vilket resulterade i en undersökning kring musik i spel, närmare 

bestämt heavy metal i First Person Shooter-spel (FPS), och hur den påverkar spelare både 

fysiskt och psykiskt. Till grund för idén låg dokumentären Farenheight 9/11 (Moore 2004) 

som väckte starka känslor hos mig då den visar hur metalmusik kan få soldater att förmildra 

tanken av att skjuta andra människor och problemformuleringen är därefter utformad ifall 

samma tankegångar gäller i den virtuella världen. Undersökningen baserades därför på ett 

FPS-spel där ett tjugotal testpersoner ombads spela till hälften ljudeffekter och hälften heavy 

metalmusik komponerad utifrån fördjupad analys av de vanligaste musikstyckena som idag 

används av soldater i krig. Detta i syfte att se ifall det skulle gå att få fram några skillnader i 

ställningstaganden och ageranden till de olika ljudupplevelserna.  

Undersökningen bestod dels av kvantitativ data som mättes medan varje testperson spelade 

spelet och då låg fokus på antal skott, antal eliminerade fiender samt spelarens puls vilket 

sedan presenterades i ett överskådligt diagram där slutsatser kunde dras. Utöver detta fyllde 

varje deltagare i en enkät om kön, ålder, spelerfarenhet m.m. följt av en muntlig intervju och 

djupare diskussion kring upplevelsen av spelet.  

I resonemanget vägdes dessutom tidigare musik- och spelerfarenheter in i förhållande till 

Phillips (2014) undersökning kring hur paralleller kan dras mellan spel, personlighet och 

musiksmak. Tillsammans med egen hypotes och vägledning från tidigare forskning önskades 

en triangulering i syfte att försöka närma mig en förståelse kring vilken form av inverkan 

musik har på spelare vilket i sin tur kan vara av intresse vid framtida musikläggning av just 

skjutspel.  
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2 Bakgrund 

Musikens enorma förmåga att påverka människor är ett oerhört fängslande ämne och mitt 

personliga intresse för detta etablerade sig redan för flera år sedan då jag under högstadiet 

fick titta på dokumentärfilmen Farenheight 9/11 (Moore 2004) rörande Amerikanska 

soldater och deras musikvanor i krig. I filmen berättade soldaterna hur de spelar upp musik 

på flaken av stridsvagnarna som sänds via hörlurar i deras hjälmar för att trigga aggression 

och stridslystenhet så de lättare kan utföra omänskliga handlingar. Detta var för mig 

obegripligt att förstå och när listan på låtar presenterades blev jag ställd. Majoriteten av de 

vanligaste låtarna i deras listor var exakt samma låtar som jag själv lyssnade på under den 

här perioden och genast slog det mig hur otroligt det är att samma musik som bringar 

välbefinnande hos den ene dessutom kan utlösa hat och omoraliska handlingar hos den 

andre, endast beroende på situation.  

Men idén för denna undersökning uppkom inte förrän jag precis innan arbetets start 

hamnade i ett forum på nätet med tema om musik i spel. Där diskuterades det om vilken typ 

av musik som spelare föredrar i FPS-spel. Nemesis1 som startade tråden skriver: 

Soundtracken till FPS-spel brukar ju oftast vara rätt så ambient, diverse 

vindljud i kombination med lågmälda, mörka och hotfulla toner... Varken 

melodi eller rytm brukar vara särskilt välmarkerad... Detta brukar höja 

spänningen då man smyger runt och kan verkligen få en att hoppa till om 

man blir överrumplad, men när striden väl är igång är det i min mening 

tveksamt om den bidrar särskilt mycket till att göra en mer taggad [...] 

Andra spel har soundtracks som är desto mer energiska... Dessa kan säkert 

förstöra stämningen enligt en del spelare och definitivt hindra en från att 

höra fotstegen från monstret som smyger fram bakom spelaren, men när 

striden väl är ett faktum kan den definitivt bli mer intensiv om den sker till 

tonerna av en catchy låt... En annan fördel är att spelet får ett starkare 

emotionellt grepp om spelaren, eftersom man inte glömmer en bra låt i 

första taget […]. 

                                                                                                             (Nemesis1 2003) 

 

Genom dokumentären och tråden på detta forum föddes intresset för musikens enorma och 

övernaturliga makt och utifrån detta resonemang resulterade arbetet i en undersökning 

kring just aggressiv musik i en koncis krigsrelaterad situation, nämligen dataspel av FPS-

karaktär.  

 

2.1 First Person Shooter 

Ett FPS-spel är ett så kallat förstapersonsspel där spelet utgår ifrån spelkaraktärens 

perspektiv och simulerar därmed en verklig persons synfält då den fiktiva världen återges 

genom avatarens ögon. Ofta är armarna animerade och syns på skärmen då spelaren bär på 

ett vapen och vanligtvis kan karaktären styras framåt, bakåt, höger och vänster. I denna 

genre är det ofta förekommande att mänskliga ljudeffekter som andning och steg är 
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framträdande i ljudbilden för att öka nivån av realism, till skillnad från t. ex. 

tredjepersonsspel där avataren spelas uppifrån eller bakifrån (Janssen u.å.).  

FPS-spel kan spelas på flera olika sätt men delas generellt upp i två olika kategorier. Dessa är 

antingen baserade på uppdrag, som ofta spelas single player, eller utgår ifrån multiplayer 

mode som spelas av flera stycken tillsammans eller mot varandra. Som ensam spelare kan 

målet vara att genom svårare och svårare gameplay ta sig fram till ett specifikt mål, medan 

multiplayer främst går ut på att dela en virtuell upplevelse ihop med andra spelare. Detta 

kan ske bl. a. via deathmatch, capture the flag, search and destroy, last man standning o.s.v. 

(Janssen u.å.). 

De första FPS-spelen utvecklades redan under 70- och 80-talet men det var inte förrän 1992 

som spelet Wolfenstein 3D (Id Software 1992) anammade konceptet på riktigt och genren 

slog igenom. Idag är FPS en oerhört erkänd spelstil med många användare världen över i och 

med kända spelserier och spel som Battlefield 3 (Electronic Arts 2011), Counter-Strike 

(Valve Corporation 2013) och Call Of Duty: Advanced Warfare (Sledgehammer Games 

2014).  

 

2.2 Aggressiv musik 

Med aggressiv musik menas i det här sammanhanget musik innehållande de gemensamma 

faktorer som kan urskiljas ur låtar amerikanska soldater lyssnar på i krigssituationer. För att 

skaffa mig en upplysning om dessa tog jag först och främst reda på vilka musikstycken som 

är bland de vanligaste i samband med strid och sedan genomfördes analys på vad dessa låtar 

har för gemensamma nämnare. Det som tittades på var text, tempo, instrumentering, 

harmoni, mixning m.m. Med detta som underlag skrevs sedan egen musik vilken hädanefter 

kommer att refereras till som aggressiv musik.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Musik som psykologisk och fysiologisk påverkningsfaktor verkar vara något vi människor 

har ett mycket stort intresse av att lära oss mer kring. Flertalet forskningar i oändliga syften 

har gjorts på detta fenomen vilka ansågs vara bra att känna till då jag ämnade forska om 

musikens påverkan på spelare. Jag kommer därför att inledningsvis övergripande beskriva 

ett urval av olika ljud- och musikområden men avser i slutet att begränsa bakgrunden till 

tidigare forskning inom mitt egna forskningsfält.  

 

2.3.1 Musik i manipulativt syfte 

Vikten av att kunna urskilja ljud sträcker sig långt tillbaka i evolutionen och är djupt 

integrerad i våra gener. Allting som lever har en medfödd svängning som genererar energi i 

olika frekvenser. Dessa frekvenser består enkelt beskrivet av lufttrycksförändringar 

innehållande luftförtätning och luftförtunning som uppfattas av örat och sedan går direkt till 

hjärnan i form av elektriska impulser. Ljudfrekvenser mäts i Hz och omfånget våra öron 

normalt kan uppfatta sträcker sig mellan 20 och 20k Hz (Hörnell 2003).  
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Till och med jorden har en egen frekvens. Denna frekvens kallas Schumannfrekvensen då 

den blev känd genom fysikern och professorn W.O. Schumann år 1952 som kom fram till att 

jordens naturliga resonans ligger på 7,83 Hz. Vid en senare tidpunkt gjorde forskaren Dr. 

Ankermueller upptäckten att hjärnans alfarytm (den hjärnaktivitet som sker när vi är lugna 

och mår bra) har ungefär samma frekvens som jorden har. Detta är anledningen till att 

många mår bättre när de kommer ut på landet, bort från städernas alla konstgjorda 

frekvenser (König 1979).  

Exemplen på undermedveten psykologisk påverkan av frekvenser och ljud är många och de 

genomsyrar idag stor del av modern mediaforskning. I Felipe Madrid Beltrán's (2006) 

uppsats kring detta tas flera naturliga ljud upp till diskussion och efter undersökning och 

analys av ämnet kommer han fram till hur specifika läten kan få oss att må på ett visst sätt. 

Till exempel får metalliknande ljud från vapen oss att känna rädsla, regn framkallar 

orolighet och nedstämdhet, syrsor får oss att känna ensamhet, fågelkvitter frambringar glatt 

humör och andra människors sorlande tal får oss att känna tillhörighet. Frågan är då ifall 

dessa ljud påverkar oss på grund av det genetiska arvet eller som ett resultat av uppväxt och 

miljö. En annan som undersökt detta är Nilsson (2007) som menar att mycket av det vi hör 

är fysiskt kopplat till hjärnans specifika områden som aktiveras när vi lyssnar till ljud och 

musik, men att personliga erfarenheter även spelar en stor roll. Han påstår att: ”Som 

exempel kan en mexikanare som hör latinomusik bli lite mera danssugen än en svensk 

hårdrockare som hör detsamma” (Nilsson 2007). Dock är det fortfarande svårt att precisera 

de psykiska effekterna, men de fysiska mätningar som gjorts på människans uppfattande av 

musik har visat på förändringar i puls, andning, blodtryck och hudens förmåga att leda 

elektricitet. Även svettningar och darrningar kan vara konkreta konsekvenser av 

musiklyssnande (Nilsson 2007).  

Redan de gamla grekerna var varse om musikens psykologiska och fysiologiska påverkan och 

filosofen Platon var noga med att rätt musik skulle användas vid rätt tillfälle. Han insåg hur 

musiken kunde utnyttjas och manipulera Greklands invånare till att tjäna sitt fosterland 

(Nylén & Östman 1996). Med detta syftade Platon främst på de olika klangerna från olika 

skalor och hur de påverkade människors kapacitet att utföra arbetsuppgifter. Till exempel 

rekommenderade han stadens vakter att lyssna till de skalor som kunde göra dem orädda 

och stridslystna när det krävdes i aggressiva situationer (Cummins 2009). 

Idag är det definitivt bekräftat att musiken har en otrolig förmåga att påverka alla typer av 

människor och denna har nyttjats för att göra gott för människan bland annat i fråga om 

alternativ medicinbehandling. Vid Michigan State University gjordes en undersökning på 

hur musik kan bota sjukdomar och det visade sig att genom att lyssna på sin favoritmusik 

utsöndras ett välmåendehormon som bidrar till starkare immunförsvar som förebygger 

sjukdomsprocesser (Bartlett et al. 1993). Musik kan även lindra smärtan hos migränsjuka då 

den hjälper till att minska intensiteten, frekvensen och durationen av huvudvärk (Chance 

1987), samt förhindra ökade symptom av Alzheimers (Prickett & Moore 1991).  

Många varumärken använder även musik i reklamsammanhang för att få ökad publicitet då 

fler påverkade sinnen genererar större genomslagskraft hos konsumenterna (Bjurström & 

Lilliestam 1993, s. 28). Musiken som skapas anpassas efter varumärkets målgrupp och med 

hjälp av olika musikaliska sound och genrer går det även att påverka känslan konsumenterna 

får av produkten (Bjurström & Lilliestam 1993, s. 96). Detta utnyttjas ofta i kommersiella 

syften precis som i affärer och på restauranger. Många matställen är väl medvetna om vilken 
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typ av gäster de vill ha och anpassar därför musiken utefter dem. Ljunggren (2001) skriver 

att dyrare restauranger gärna spelar klassisk musik för att gästerna ska känna sig lugna och 

atmosfären lite extra exklusiv. Vidare menar han att man genom undersökning kommit fram 

till att gäster som får lyssna till Mozart ofta beställer in dyrare mat, vin och avec. På 

snabbmatställen däremot är det vanligare med musik i högt tempo för att få gästerna att äta 

snabbare och på så vis kunna öka omsättningen av kunder (Ljunggren 2001, s. 105). 

Användningen av just den här typen av bakgrundsmusik ”uppfanns” av George Squier redan 

på 30-talet i syfte att påverka människor i varuhus och på arbetsplatser. Tanken var att 

kunna kontrollera anställdas arbetsrytm med hjälp av högt tempo och varierande 

instrumentering, vilket visade sig fungera precis så som man trott. Dessutom användes lugn 

musik i affärer och liknande för att kunderna skulle stanna kvar en längre tid och därmed 

köpa mer. Idéen kom att kallas för Muzak och har idag till och med blivit till en egen 

musikgenre i enighet med den så kallade hissmusiken (Holmgren Lomaeus 2002, s. 8). Vid 

fysiska aktiviteter är musik också en viktig faktor då den kan få oss att prestera bättre eller 

sämre beroende på vilken genre vi lyssnar på. Till exempel vid bilkörning påstår en av fem 

svenskar att de kör snabbare när de lyssnar på hårdrock än om de lyssnar till andra 

musikgenrer (Holm 2014).  

I många av ovanstående situationer är musikens användning något som kan gynna 

människan, men det finns såklart en baksida med musiken och dess påverkan. Flertalet 

forskningar visar på hur manipulativ musik kan missbrukas i negativa sammanhang som 

krig, politik och i destruktiva syften. Till exempel har Bryngelsson (2009) gjort en utställning 

som handlar just om hur musik använts till att genomföra våldsamma handlingar, nämligen 

tortyr. Han beskriver hur offer bland annat har blivit utsatta för uppspelning av outhärdligt 

stark musik i samband med obekväma förhållanden, förhindrad yttre stimuli och utan mat 

och sömn. Att på detta vis använda musik kallas för no touch torture och kan i flera fall vålla 

skador som varar längre än vid fysisk tortyr (Bryngelsson 2009). Det här är relativt vanligt i 

samband med krig och några som utnyttjar musik som tortyrredskap är de amerikanska 

soldaterna i Mellanöstern, vilket för diskussionen till nästa stycke om musik i krig.  

 

2.3.2 Musik som motivation i krig 

Som ovan nämnts har musikens påverkningsfaktorer nyttjats i flera årtusenden. Från och 

med antiken till och med nu har människan begagnat sig av dess förmåga att manipulera 

psykiska och fysiska prestationer. Ett av dessa förhållanden som funnits genomgående i 

människans historia är användningen av musik i krig. Det hela började förmodligen med 

avstamp i 1800-talet och industrialismens arbetssånger som sjöngs av slavar och övrig 

arbetarklass i syfte att underlätta och motivera fysiskt ansträngande arbete (Klusen 1967, ss. 

306-317). Denna musikaliska funktion kom sedan att användas i flera historiska 

sammanhang världen över. Exempel då musik har enat folk, sporrat stridstrupper och 

sjungits i nationalistisk anda är många, och utmärkande är bl. a. kompositionen av 

Marseljäsen (Rouget de Lisle 1792). Denna sång skrevs i franska revolutionsarméns ära i 

syfte att sjungas i kör av franska soldater i sitt marscherande in i Paris (Världens Historia 

2009).  

Från att förr i tiden ha tagit med sig en orkester med livemusikanter ut på stridsfälten har i 

modern tid krigsmusiken istället övergått till ett individuellt verktyg, nämligen via den 

bärbara musikspelaren Ipoden. I bemälda ämne har Pieslak (2009) skrivit en bok där han 

sammanställt fakta med personliga intervjuer om amerikanska soldaters musikvanor i strid 
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och vilken påverkan de haft på deras insatser. I en intervju med Collins (2009) förklarar 

Pieslak (2009) hur han fått idén till sitt verk och nämner en artikel på nätet om att 40% av 

bandet Slayer's fan mail bestått av mail från amerikanska soldater stationerade i 

Mellanöstern. Eftersom han själv har ett stort intresse i metalmusik ville han därför 

undersöka saken och började boka in intervjuer med amerikanska soldater (Collins 2009). 

Cummins (2009) skriver om en intervju Pieslak (2009) genomförde med US Sergeant CJ 

Grisham, en veteran som länge varit placerad i Irak, och menar på att anledningen till att 

Grisham och hans trupper över huvud taget stått ut med krigsmiljön var på grund av 

musiken. Grisham förklarar hur illa han tycker om att behöva skjuta människor, men att 

musiken får honom att tänka annorlunda. För en annan är detta resonemang helt obegripligt 

med den hemska tanken på att behöva skada andra och hur det ens kan vara möjligt att 

komma ifrån den ståndpunkten. Men Grisham förklarar hur musiken gör soldaterna arga 

och våldsamma: “Listening to music would make you aggressive when you needed to be 

aggressive. You can’t go out there thinking everything will be hunky-dory” (Cummins 2009). 

Detta finns det även forskning som bekräftar i och med Anderson et al.'s (2003) 

undersökning om hur aggressiv musik framkallar aggressiva känslor. Utfallet blev att de 

personer som fick lyssna till en våldsam låt kände sig mer fientliga och fick aggressivare 

tankar än de som lyssnat till en mildare låt.  

Vidare skriver Cummins (2009) om hur soldater använt musiken för att kunna bortse från 

de omoraliska handlingar de utfört. De berättade att de lyssnat på rap och metal för att 

hamna i ett aggressivt sinnestillstånd och förvandlas till monster. Många valde även att 

använda sig av droger för att reducera verkligheten, men menade att musiken behövdes för 

att trigga dem och förbereda kroppen inför strid. De kallade dessa låtar för ”getting crunked 

songs” (Cummins 2009). Vid en snabb överblick av de låtar som främst presenteras i texten 

kan parallellen dras att majoriteten inte bara är av genren metal utan att de även innehar ett 

väldigt grovt språk. Förmodligen är de oanständiga titlarna eftersträvade då soldaterna kan 

relatera till textens innebörd, men forskning på våldsamma texter har däremot visat att 

dessa låttexter har en väldigt svag påverkan på människors psyke. En undersökning av 

Ballard och Coates (1995) visade nämligen att textens innehåll inte hade någon påverkan alls 

på personers humör. Dock gjordes denna undersökning på collegestudenter och troligtvis 

hade resultatet blivit annorlunda ifall de hade utfört samma test på soldater i 

krigsförhållanden.  

En intressant synvinkel som även är viktig att ta upp gällande musikval i krigssituationer är 

vilken typ av människor som väljer att gå med i armén och vad de har för personliga 

musikpreferenser. I dokumentären Farenheit 9/11 (Moore 2004) förklarar militära officerare 

att det är lättare att rekrytera personer, ofta män, från fattiga förortsområden med hög 

arbetslöshet än från de fina och rika regionerna. Ofta förknippas dessa personer och 

områden med musikstilarna rap och hiphop i och med den stora andelen samhällskritiska 

texter och därför är det möjligt att denna aggressiva musik som lyssnas på i krig inte enbart 

är vald efter anpassning av situation utan eventuellt även efter soldaternas individuella 

musiksmak. Med utgångspunkt i att soldaterna tycker om musiken de lyssnar på i krig kan 

musikvalet därför ses ur ett annat perspektiv. Hade denna aggressiva musik haft samma 

inverkan på soldater som inte alls föredrar den? Oavsett vilket så är soldaterna enligt Pieslak 

(2009) eniga om att rap och metal är bäst att lyssna till när de är ute i krig. 
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2.3.3 Musikläggning i dataspel 

Att känna till och utnyttja musikens teori och emotionella påverkningsfaktorer är essentiellt 

för att lyckas skapa den ultimata musiken, men till skillnad från skapande av fria 

musikstycken eller till film och TV krävs en helt annorlunda arbetsprocess när det gäller 

musik till spel. I spelvärlden saknas den linjära handlingsprogressionen och istället för 

enskilda musikstycken krävs det att musiken ska kunna loopas, läggas i lager, återanvändas 

och anpassas utefter omständigheterna.  

As video game composers, we are required to twist our thought process 

to encompass prohabilities and variables that are unique to video game 

design. Our music must be written with principles of fluidity and rules 

of reaction and interaction embedded in its compositional framework.  

                                                                                               (Phillips 2014, s. 2) 

Med dessa tekniska principer i åtanke kan fokus sedan läggas på vilken typ av musik som 

lämpar sig bäst i olika virtuella miljöer. Phillips (2014) påstår att alla spelutvecklare strävar 

efter ökad immersion för sina spelare. Immersion är ett begrepp som Diane Carr (2006, s. 

53) tar upp i sin diskussion kring spelares inlevelse i den virtuella världen. Hon refererar till 

Murray (2000, s. 98) som menar att begreppet främst handlar om tillståndet att 

undermedvetet bli omsluten av en text och känslan att förflyttas till en annat befinnande. 

Carr (2006, s. 58) skriver vidare att immersion är en följd av spelens förmåga att erbjuda en 

interaktiv och deltagarvänlig miljö i form av ständigt utmanande kontextuella åtaganden. I 

just FPS-spel är immersionen dessutom ännu viktigare eftersom spelaren inte bara 

identifierar sig som en figur ur t. ex. isotopisk vy utan till och med ”är” karaktären själv då 

den spelas ur förstapersonsperspektiv. Detta förstärks ytterligare genom att man ser ett par 

armar mitt i skärmen föreställande ens egna samt att lyssningsperspektivet sitter fast i 

karaktären, precis som om man själv var i fokus (Grimshaw, Charlton, Jagger 2011).  

För att musiken ska kunna hjälpa till att addera djupare immersion av ett spel är det viktigt 

att kompositören är väl bekant med begreppet. ”Only by understanding the phenomenon of 

immersion will we be able to successfully enhance the effect through our musical 

compositions” (Phillips 2014, s. 36). Något alla spelkompositörer behöver ta i beaktning då 

de ska skapa ett immersivt stycke är vilken typ av spelgenre musiken ska sammanfogas med. 

Ofta har en viss typ av genre en specifik målgrupp som ofta föredrar en särskild typ av 

musik. Strävan är alltid att skapa ett så stort underhållningsvärde som möjligt för spelaren 

och genom att undersöka spelgenren och dess användare är det därför lättare att styra den 

musikaliska inriktningen åt rätt håll (Phillips 2014, s. 77). I Phillips (2014) resonemang 

refererar hon till en undersökning av Chris Bateman och Richard Boon (2006) som visar att 

olika spelartyper ofta passar ihop med en viss typ av personlighet. Denna studie 

genomfördes med hjälp av två stycken frågeformulär varav det ena behandlade 

spelpreferenser och det andra berörde personliga drag, vanor och sociala tendenser. 

Resultatet visar att det finns fyra olika typer av spelare: conquerer, manager, wanderer och 

participant. Conquerors är beslutna att besegra spelet och alla dess uppdrag. Deras 

våldsamma spellust drivs av vinster och belöningar vilket genererar en enorm ökning av 

tillfredsställande och självsäkerhet. Till skillnad från att främst sikta på att klara ut och vinna 

spelet vill istället managers fokusera på att utvecklas och bemästra spelets olika tekniker. 

Det viktiga är inte att lyckas genomföra hela spelet utan att behärska och bli bättre på 

spelarens olika färdigheter. Den tredje kategorin, wanderers, är däremot inte intresserade 
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av varken vinst eller bemästrande av tekniker. Deras fröjd ligger i att få koppla bort 

verkligheten för en stund och njuta av den virtuella världens alla möjligheter. De ser spelet 

som en chans i att få utforska nya miljöer genom att uppleva största möjliga immersion. 

Slutligen beskriver Bateman och Boon (2006) den sista gruppen, participants. De menar att 

dessa personer föredrar att spela spel för den sociala sakens skull. Det kan dels handla om 

att spela tillsammans med andra människor i så kallade multiplayer games eller likaså i de 

spel med en intim berättelse kring huvudkaraktärer som bygger på virtuella sociala 

interaktioner. Genom att använda sig utav denna undersökning menar Phillips (2014) att det 

går att få ut information kring vilka typer av personligheter som föredrar en viss typ av spel, 

och med hjälp av ytterligare undersökningar (Delsing et al. 2008) går det att ta reda på 

vilken personlighetsgrupp som lyssnar till vilken musikgenre. Detta används till 

kompositörens fördel då musiken lättare kan anpassas utefter spelarens musikaliska 

preferenser. Enligt senast nämnda forskning kom man fram till att det finns fyra stora 

huvudgrupper av musikgenrer (se figur 1). Dessa är rock, elite, urban och pop/dance med 

följande subgrupper: 

 

Figur 1 Modifierad och förenklad version av Delsing et al.'s (2008) 
musikgenreklassificering 

Resultatet visade tydligt att dessa fyra musikgenrer passar ihop med specifika personligheter 

vilket Phillips (2014) använder i sin forskning då hon drar en parallell till de fyra olika 

speltyperna.  

Since there are correlating characteristics between the two studies, 

this allows us to draw some connections between music preferences 

and the DGD1 play styles of Conqueror, Manager, Wanderer, and 

Participant. Going a bit further, we can look at the specific game 

genres that theese player types enjoy most, and we'll begin to see 

connections forming between preferred music styles and preferred 

game genres.   

                                                                                           (Phillips 2014, s. 83) 

Phillips (2014) tar sedan upp dagens moderna spelgenrer och kategoriserar dem utefter 

personlighet och speltyp vilket visar att den person som föredrar genren skjutspel är en 

conqueror. En conqueror är enligt Bateman och Boon (2006) introvert, planerar i förväg och 

tar sig an konflikter, vilket tydligen stämmer fullt överens med personlighetstypen som 
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föredrar musikgenren rock och elite. Detta betyder således att majoriteten som spelar 

skjutspel ofta föredrar rock och orkestermusik. Vidare menar Phillips (2014) att ”Studying 

the music styles that characterize the scores of recent shooter games, we notice a very strong 

inclination towards the guitars and drums of rock combined with the epic drama of the 

”Elite” orchestra” (Phillips 2014, s. 85). Hon beskriver att i de flesta skjutspel är musiken 

antingen subtilt uppbyggd på rock-rytmer med distinkta trumslag och rytmgitarr eller 

överdrivet distade gitarrer i äkta heavy metal-anda, alternativt baserad på pampig orkester 

med raffinerade rockinfluenser samt även religiöst inspirerade körarrangemang.  

I och med detta har Phillips (2014) besvarat både vad och varför musik skapas till vissa 

typer av spel. Dock återstår frågan kring hur musiken konkret påverkar spelarna. I följande 

kapitel tar hon upp vikten av musiken som en återkommande faktor i våra vardagliga liv och 

hur den omedvetet påverkar oss och våra handlingar. Som tidigare nämnt har musiken en 

oerhörd påverkan på människan och kan få oss att både medvetet och omedvetet uppfatta 

saker ur nya perspektiv. Phillips (2014) menar att de flesta spel kräver ett fokuserat mindset 

där högsta koncentration är av största vikt för att spelet ska kunna spelas på det mest 

effektiva sätt och på så vis skapa störst underhållningsvärde. I vissa fall bör dessutom 

spelaren kunna vara hyper-alert och ultra-calm på samma gång. Detta immersiva stadie kan 

högst troligen utlösas med hjälp av musik men det är upp till varje kompositör att avgöra 

vilken typ av musik som lämpar sig bäst. Därför bör man titta på spelets unika drag och 

identifiera vilka musikaliska val som kan fungera för just den situationen. Ofta är även 

spelvärlden som miljö en avgörande faktor till hur musiken bör anpassas och kompositören 

bör ta till vara på kulturella och realistiska aspekter.  

The music should surround the player with aural details about the 

intrinsic nature of the setting in which the game takes place. In essence, 

the music should serve as a world builder, joining forces with all the 

other elements of game design, visual artistry, and storytelling to 

complete the sensation of full immersion in the role-playing 

experience. 

                                                                                           (Phillips 2014, s. 103) 

Angående racingspel, skjutspel och andra actionspel gäller det att, om syftet nu är att 

anpassa musiken med genren, hålla uppe energin genom adrenalinframkallande musik vars 

tempo är parallellt med spelets tempo. Om detta lyckas smälter musiken bättre in i spelet 

istället för att kännas påklistrad och krystad, vilket resulterar i djupare immersion (Phillips 

2014, ss. 98-108). Gällande just skjutspel, som min uppsats fokuserar på, är 

musikläggningen däremot lite mer komplex. Ofta vill man likt andra actionspel, med hjälp av 

musik, trigga stresshormonet för ökad intensitet. Men angående skjutspel som ofta spelas 

tillsammans med andra vill man däremot ge ljudutrymme för den sociala kontakten mellan 

spelarna. Denna kontakt sker ofta via gruppsamtal över nätet och för att inte störa detta 

finns alternativet att inte använda någon bakgrundsmusik (Phillips 2014, ss. 98-108). 

Dessutom tycker vissa spelare bättre om att spela skjutspel utan musik för realismens skull. 

Med detta sagt finns det alltså inga exakta riktlinjer för hur musik ska komponeras utan det 

är helt beroende av situation, vision och kreativ intention eller rent av spelarnas individuella 

preferenser.  
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3 Problemformulering  

 I dagens samhälle finns det musik nästan överallt. Omedvetet eller medvetet lyssnar vi till 

den och påverkas förmodligen mer än vad vi tror. Musikens manipulativa förmåga att 

försätta människor i olika sinnestillstånd är oerhört beprövad och har nyttjats under flera 

tusen år på både gott och ont. Pieslak (2009) skriver om hur amerikanska soldater använder 

sig av just musik för att göra sig redo för strid. På topp tio av deras mest spelade låtar ute i 

krig ligger bl. a. låtar som Killing In The Name (Morello et al 1992) med Rage Against The 

Machine, Disposable Heroes (Hetfield, Ulrich, Hammett 1986) med Metallica och Go To 

Sleep (Mathers et al. 2003) med Eminem vilka alla refererar till krig eller våldsamma 

handligar på ett eller annat sätt. Genom att lyssna till den här typen av aggressiv musik 

menar Pieslak (2009) att soldaterna blir triggade till att utöva omänskliga handlingar. I en 

text av Cummins (2009) beskrivs det hur Pieslak uttalat sig om just detta. ”Time and time, 

Pieslak heard again how rap and heavy metal was used to put the soldiers into a hyperaware, 

aggressive state of mind that helped them engage in combat. They call them “getting 

crunked” songs” (Cummins 2009).  

Detta tyder på vilken enorm betydelse musiken har på människans psyke och vilka fysiska 

handlingar hon är villig att utfärda till följd av detta. Frågan är om detta fenomen fungerar 

på samma sätt i den virtuella spelvärlden där spelarens gärningar, samt de konsekvenser 

som blir, inte är lika sammanfogade med verkligheten. Kan musiken påverka hur en spelare 

tänker och agerar? Har den en sådan förmåga att försätta spelaren i ett annat tillstånd än om 

det inte hade funnits någon musik alls i spelet?  

Med utgångspunkt i ovan nämnda verkliga situationer och förhållanden vill jag ta reda på 

ifall denna så kallade aggressiva musik har samma offensiva påverkan på människor som 

spelar skjutspel av samma stridslystna anda. Finns det mätbara faktorer att ta till vara på 

och i så fall vilka? Att upptäcka dessa skulle leda till ökad kännedom kring människors 

upplevelser av våldsutmanande musik i virtuella miljöer vilket kan vara till fördelaktigt 

underlag inom framtida spelutveckling. Märks det några tydliga fysiska skillnader på 

spelaren när musiken spelas? Kommer spelaren att känna sig annorlunda till mods beroende 

på musik? Finns det tecken på ökat offensivt beteende? Dessa frågor leder mig till min 

huvudsakliga frågeställning: 

Vilken fysisk och/eller psykisk påverkan har aggressiv musik kontra ingen musik alls på 

unga människors offensiva beteenden i FPS-spel? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

För att genomföra denna undersökning skapades en artefakt och en testgrupp utsågs. En 

förfrågan om att delta ställdes främst till min närmaste vänskapskrets i förhoppning att det 

skulle spridas vidare till personer utanför min kännedom. De personer som självmant erbjöd 

sig att vara med fick således utgöra testgruppen. Genom att låta förfrågan nå till personer 

utanför min egen krets fanns en önskan om ett större antal svar med brett resultat för ett så 

pålitligt utfall som möjligt.  

Frågan som sattes i fokus är hur unga personer i FPS-spel påverkas psykiskt och/eller fysiskt 

beroende på om de spelar till tystnad eller till ett provocerande, aggressivt musikstycke och 
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för att göra detta möjligt behövdes en välproducerad och relevant artefakt. Jag valde därför 

att skapa och utforma ett eget FPS-liknande spel utifrån de kriterier som Jonsson (u.å.) tar 

upp i sin redogörelse för genrens viktiga beståndsdelar. Med tanke på projektets relativt 

korta utvecklingsperiod behölls spelet enkelt och med få parametrar. Dels för att reducera 

komplexiteten i att göra mätningar med för många externa påverkningsfaktorer och dels på 

grund av min begränsade kompetens inom programmerings- och designinriktad 

spelutveckling. Avsikten var att skapa ett tredimensionellt first person shooter-spel där 

karaktären bär på enbart ett icke utbytbart vapen och endast kan hoppa och röra sig framåt, 

bakåt, höger och vänster. Övriga begränsningar skedde i designen varav den enda funktionen 

som geväret har är att kunna skjuta, dessutom med oändlig mängd ammunition. Tanken var 

att endast fundamentala färdigheter skulle finnas med i spelet då jag ville att alla 

testpersoner snabbt skulle komma in i hur game play:et fungerar eftersom för många 

parametrar möjligen skulle kunna haft inverkan på deras spelande. Dessutom avgränsades 

den virtuella världen till en relativt enkel och neutral miljö som inte sticker ut för mycket 

från genrens övriga spel för bästa undersökningsunderlag.  

Den andra produkten som var en stor del av undersökningen är det aggressiva musikstycket. 

För att ta reda på vad som egentligen menas med aggressiv musik fanns en möjlighet till 

djupgående förstudie och forskning kring vad som klassas som aggressivt, men jag ville 

istället utgå ifrån de redan befintliga låtar som Pieslak (2009) nämnt i sin forskning kring 

soldaters topplistor i krig. För att återkoppla till hans undersökning om hur dessa 

musikstycken påverkar soldaterna ansågs det högst intressant att skapa en liknande 

komposition utefter dessa låtars gemensamma nämnare. Fokus låg då på texten och dess 

innebörd, sångens tekniker och fraseringar, instrumentering, harmonier, tempo och rytm 

samt mixning av ljudbilden och jag skapade utefter dessa kriterier en egen låt att använda i 

undersökningen. För att sedan fastställa låtens kvalitet och relevans genomfördes en 

förstudie där en fokusgrupp via internet ombads diskutera och kommentera användandet av 

låten i förhållande till de analyserade befintliga låtarnas gemensamma nämnare. 

Fokusgruppen bestod av ett tiotal erfarna metalmusiker som genom feedback på 

kompositionen uppmanades bekräfta eller avfärda om den uppfyllde de krav som ställts.  

Musiken sammanfördes sedan med spelet och mätningar gjordes på huruvida denna musik 

påverkade testpersonernas upplevelser och handlingar. Två versioner av spelet utformades, 

ett med musikstycket i början av spelet följt av lika lång tid med endast fåtalet ljudeffekter 

och en version där dessa är i början och låten kommer efteråt. Anledningen till detta var för 

att undvika att ordningen på musiken och ljudeffekterna skulle påverka utfallet.  

Undersökningen ämnades utföras både kvantitativt och kvalitativt för högsta möjliga 

relevans i resultatet. Østbye et al. (2004, s. 62-63) anser att det är av största vikt att i tidigt 

skede ha vetskap om vilken typ av undersökning man vill göra innan arbetet påbörjas. Vad är 

det som ska analyseras, varför, och vad vill man komma fram till? För att bättre begripa sig 

på de analytiska metoderna bör en genomgång av dessa vara gjord innan arbetets start. Han 

menar på att kvantitativ forskning är bra vid uppställning av statistik men endast analyserar 

på ytan. Detta var perfekt då undersökningen gick ut på att ställa variabler mot varandra och 

skapa ett överskådligt resultat, dock kunde jag se brister i att endast använda mig utav denna 

metod. I min undersökning ville jag inte bara analysera på ytan, då bakomliggande 

information kan gå förlorad, utan även ta reda på anledningarna till varför statistiken ser ut 

som den gör. Därför använde jag mig även av en kvalitativ metod i form av muntlig eller 

skriftlig diskussion med spelarna.  
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Det jag ville mäta var eventuella psykiska och fysiska effekter på spelares handlingar och 

känslor då de spelade till min provokativa musik. Men att beräkna en sådan sak som 

beteenden och känslor är ofta svårt och kan möjligen medföra problematik då ett resultat ska 

tas fram. Hade arbetet pågått under en längre tid hade förmodligen undersökningens 

omfattning kunnat breddas och fördjupas, men med tanke på den nuvarande utsträckningen 

valde jag att precisera och begränsa mig till ett fåtal specifika mätpunkter. I vetenskaplig 

forskning kring aggression finns ett par standardiserade verktyg som ofta används och som 

även applicerats till dataspelsundersökningar. Professor Nelson (2005) menar att 

aggressiviteten finns djupt förankrad i våra gener och framkallas av hormon som på olika 

sätt stimuleras. Vanliga punkter att mäta denna aggressivitet på i vetenskapliga 

sammanhang är bl. a. puls och svettningar men framförallt förändrade sociala beteenden. 

Något som blivit till en föreskriven metod inom aggressionsmätningar på just sociala 

beteenden är den så kallade hot sauce-teorin. Denna teori menar att aggressiva personer 

tenderar att ge starkare sås till personer de inte tycker om samt utsätter dem för starkare 

ljud (Moss 2009). I undersökningen om hur dataspel påverkat spelares aggressivitet gjordes 

tester där personer efter att ha spelat ett aggressivt spel ombetts krydda en chilisås till andra 

fiktiva personer och då valt att göra den starkare, likaså har de efter spelet även valt att 

utsätta dessa fiktiva personer för starkare ljudvolym (Etchells & Chambers 2014). Trots 

dessa rekommenderade metoder valde att inte använda mig av någon het sås i min 

undersökning men försökte däremot applicera tankegången. De fysiska parametrar jag 

sålunda ville fokusera på var hur många antal skott spelaren avfyrar under tiden musiken 

spelas i förhållande till när den inte spelas samt hur många fiender spelaren lyckas 

eliminera. Dessa beräknades med hjälp av ett räknesystem i spelet. Emellertid valde jag att 

applicera den kända metoden att mäta puls på min undersökning och mätte därför även 

spelarens hjärtslag under de båda ljudexemplen med en pulsklocka eller med två fingrar mot 

dennes hals. De frågor jag ställde angående psykisk upplevelse var vilken känsla de fick av 

musiken och vilken känsla de fick till ljudeffekterna, ifall deras inställning till skjutande 

förändrades beroende på bakgrundsmusik samt ifall det var lättare eller svårare att fokusera 

till de båda ljudbilderna. Dessa frågor ställdes på ett så öppet sätt som möjligt ifall de skulle 

ha övriga synpunkter som jag råkat missa i mina resonemang. Utöver detta efterfrågades 

uppgifter som musiksmak, ålder, kön och tidigare FPS-erfarenhet i syfte att även eventuellt 

kunna dra slutsatser kring personlighet i slutresultatet. Angående musiksmak valde jag att 

använda Phillips (2014) teorier kring musikaliska preferenser och personlighet som 

underlag. Jag bad därför testpersonerna välja vilken musikalisk kategori (se figur 1) de 

föredrar och för att utifrån ett resonemang kring vilken speltyp (conquerer, manager, 

wanderer eller participant) de anser sig tillhöra kunna föra en intressant diskussion i min 

slutsats. 

I min undersökning fanns det dock trots preciserade mätfaktorer en del problem med 

mätningen. Eftersom psykiska effekter som sagt är svåra att bekräfta kan svaren bli diffust 

motiverade eller rent av slumpmässigt hävdade. Dessutom kanske respondenterna väger in 

personliga drag och erfarenheter eller tillfälliga förhållanden i svaren vilket gör dem 

ytterligare svårare att bekräfta. Men förhoppningsvis lyckades jag ställa frågorna så neutralt 

som möjligt och föra en relevant diskussion med dem kring upplevelsen utan att övriga 

faktorer påverkat markant. Även fysiska effekter är svåra att mäta eftersom det kan finnas så 

mycket annat som spelar in än endast spelets utformning. Kanske valde jag fel parametrar 

att mäta? Eller för få? Detta var något som inte gick att räkna ut i förtid utan kom att 

modifieras utmed undersökningens gång för ett bättre resultat.   



13 
 

 

3.1.1 Målgrupp 

Eftersom målsättningen var att undersökningen skulle bli så relevant som möjligt för 

spelutveckling valde jag att rikta mig till ungdomar med tidigare erfarenhet av spel eller 

åtminstone innehar någorlunda spelkännedom. Självklart ville jag göra en så bred 

undersökning som möjligt och strävade efter en blandad målgrupp, men det var framförallt 

spelvana personer som låg i fokus eftersom det är dessa personer som man som 

spelkompositör bör anpassa sig efter när spelmusik ska komponeras. Med detta sagt ville jag 

inte ha någon begränsning av kön, härkomst eller liknande utan endast avgränsa 

testpersonernas ålder. Enligt forskning från 2014 är den genomsnittliga åldern på spelare 31 

år och består av 52% män, men inräknat i detta är även casual games som ofta spelas av 

äldre människor (majoriteten kvinnor) vilka bidrar till den relativt höga medelåldern och 

jämställda könsuppdelningen (Grubb 2014). Gällande specifikt FPS-spel är medelåldern 

istället 26 år och 84% är män (Frostling-Henningsson 2009). Jag begränsade därför 

testpersonernas ålder till 15-30 år och siktade på minst ett tjugotal respondenter. 

Som ovan nämnt ville jag helst ha en balans mellan könen i min undersökning. Detta för att 

den skulle bli så bred som möjligt men även för att ta reda på ifall Nylén & Östmans (1996) 

teori kring olika musikuppfattande stämmer. 

[...] våra upplevelser av musik beror bland annat på den kultur vi lever i, vår 

ålder och vårt kön. Modern forskning har visat att det finns klara skillnader 

mellan mäns och kvinnors förhållande till musik. Män har t.ex. en högre 

toleransnivå när det gäller aggressiva musikstilar medan kvinnor reagerar 

starkt inför dem. [...] Dessa värderingar är troligen inte medfödda utan 

avspeglar de sociala könsroller som vi uppfostras till. 

                                                                                                     (Nylén & Östman 1996) 

 

3.1.2 Forskningsetik 

När man undersöker den här typen av relativt våldsamt innehåll är det viktigt att ta hänsyn 

till respondenternas upplevelse. Risken var att produkten kunde anses som stötande med 

tanke på relationen till krig och vapen i spelet samt den våldsamma text som skrevs till låten. 

För att förebygga en obekväm situation var jag noga med att meddela samtliga respondenter 

om vad produkten innehåller och varför. För de personer över 18 år var det egen vilja som 

gällde och de fick själva avgöra ifall de ville deltaga eller ej på grund av omständigheterna. 

Övriga ungdomar som inte var fyllda 18 år behandlades däremot med försiktighet. Enligt 

PEGI (Pan European Game Information) som är en internationell standard för åldersgränser 

i spel inom Europa bör man stämpla sitt spel med en rekommenderad åldergräns innan det 

släpps.  

Åldersmärkningen är ett system som används för att garantera att innehållet i 

underhållning, som filmer, videofilmer, dvd-skivor och dataspel, är tydligt 

märkt för den åldersgrupp som de är mest lämpade för. Åldersmärkningen 

ger konsumenterna (och särskilt föräldrar) vägledning när de ska bestämma 

om de ska köpa en bestämd produkt eller ej.  

                                                                                                          (PEGI u.å) 
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Med detta sagt är dock inte PEGI's åldergräns ett krav på spelarnas ålder utan främst en 

rekommendation, och med dessa kriterier i åtanke bör mitt spel innehålla symboler som 

varnar för grovt språk, våld i spel samt symbolen som rekommenderar 16+ (se figur 2). 

Denna 16-årsgräns beskrivs på följande sätt:  

Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en 

nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet. Grovt språk av mer 

extrem karaktär, användning av tobak eller droger och skildring av kriminella 

verksamheter kan förekomma i spel märkta med 16. 

                                                                                                          (PEGI u.å) 

 

 

 

Figur 2  PEGI's (u.å.) symboler som varnar för grovt språk, våld i spel samt 
symbolen för rekommenderad ålder 16 på användaren. 

Trots att rekommenderad ålder i mitt spel är 16 år ville jag att alla testpersoner under 18 

skulle få målsmans godkännande innan de deltog i min undersökning. Detta planerades ske 

via ett informationsblad beskrivande spelets syfte och innehåll samt en plats för 

underteckning men det löstes enklast via samtal med målsman över telefon för att få 

tillstånd att låta ungdomen delta i min undersökning. Anledningen till att ha 18 år som gräns 

är på grund av de lagar som stiftats kring just minderåriga. § 18 i Etikprövningslagen (EPL 

2003:460) beskriver att: 

Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad 

forskningen innebär för hans eller hennes del, skall han eller hon själv 

informeras om och samtycka till forskningen på det sätt som anges i 16 och 17 

§§ I andra fall när forskningspersonen inte har fyllt 18 år, skall 

vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen på det sätt 

som anges i 16 och 17 §§. Forskningspersonen själv skall dock så långt möjligt 

informeras om forskningen. Trots vårdnadshavarnas samtycke får 

forskningen inte utföras om en forskningsperson som är under 15 år inser vad 

den innebär för hans eller hennes del och motsätter sig att den utförs.  

                                                                                           (§ 18, EPL 2003:460) 

Oavsett ålder på testpersoner är det viktigt att ämnet som undersöks håller sig inom de 

etiska ramar som finns inom forskning och i denna undersökning kunde det vara gränsfall 

eftersom den behandlar just våldsamma handlingar och grovt språk. De paragrafer som 

kommer närmast mitt område är §7 och §10 i EPL (2003:460) som menar att forskning 
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endast får utföras om den har respekt för människovärdet och inte riskerar 

försökspersonernas hälsa eller säkerhet. Detta är enligt mig ingen fara så länge personen fick 

reda på vad undersökningen går ut på och att det var okej att när som helst lämna processen. 

Eftersom ämnet kan anses ligga i gränslandet ville jag vara noga med att alla deltagare var 

med på sina egna villkor. Ingen skulle känna sig tvingad till att fullfölja undersökningen ifall 

det vid något tillfälle skulle kännas obekvämt, vilket jag dock inte tror eftersom krigsspel är 

så pass vanliga idag och de flesta personer är vana vid grovt språk i musiktexter. Denna 

frihet kallas för ”samtyckeskravet” och är en av fyra riktlinjer som alla forskare bör ta i 

beaktning vid undersökning (Vetenskapsrådet u.å., ss. 9-11). Det är dessutom noga beskrivet 

i 16§ i EPL (2003:460) hur detta förhåller sig. Personen i fråga har bl. a. rätt till att 

övergripande få veta planen och syftet med forskningen, vilken metod som kommer att 

användas, vilka risker som kan medföras samt att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas. Övriga krav från de fyra riktlinjer som nyss nämndes är konfidentalitetskravet 

och nyttjandekravet som förespråkar att de uppgifter som samlas in genom undersökningen 

inte får hamna i obehörigas händer samt endast får användas i forskningssyfte 

(Veteskapsrådet u.å., ss. 12-14). Testpersonerna förblir därmed även anonyma. Dessutom 

har kontakt mellan mig och rådet för forskningsetiska frågor vid Högskolan i Skövde skett 

och genom diskussion har undersökningens kontenta problematiserats och arrangerats 

utefter bästa möjliga utformande. 

Med dessa förebyggande åtgärder ville jag minimera riskerna för eventuella tvister. 

Dessutom, som nämndes kort tidigare, är den här typen av spel oerhört vanlig idag och går 

ner i mycket unga åldrar. Dessa personer vill jag därför påstå är relativt vana vid virtuellt 

våld. Forskning menar även på att våld i spel inte alls har en negativ påverkan på ungdomar 

utan kanske snarare tvärtom. Ferguson (2015) skriver att i och med att våldsamma tv- och 

dataspel har ökat har faktiskt antal våldsbrott minskat.  

Ytterligare en aspekt på mitt arbete kan vara genusaspekten och vilka signaler som skickas ut 

till testpersonerna. Tyvärr är stora delar av både spel- och musikindustrin dominerad av 

män och för att göra en så relevant och verklighetstrogen undersökning ansåg jag att jag 

borde hålla mig inom dessa omständigheter. Av alla de låtar som jag kommit i kontakt med 

har 100% varit skrivna och framförda av män och jag valde därför en manlig sångare till mitt 

projekt för att korrekt fullfölja min analys. Hade jag valt en kvinnlig röst hade det kanske 

kunnat påverka undersökningen och ge felmarginal i resultatet. Detsamma gäller 

spelkaraktären. Enligt Carr (2006, s.162) är dataspel utvecklade och publicerade av män, för 

män. Av egen erfarenhet är även majoriteten av karaktärer i krigsrelaterade FPS-spel män. 

Jag valde efter överväganden däremot att göra en könsneutral karaktär till mitt spel, trots att 

jag gärna hade velat främja utvecklandet av kvinnliga karaktärer.  

Eftersom jag inte har tillräckliga kunskaper inom programmering, design och grafik så 

använde jag mig av redan färdigskapade assets till mitt spel och för att inte bryta några 

upphovsrättsliga lagar fick jag godkännande av spelmotorn Unity (Unity Technologies 2014) 

att få använda deras gratisassetts i mitt spel.  

 



16 
 

4 Projektbeskrivning 

Produkten som togs fram har utvecklats under hela projektets gång och de två huvudsakliga 

stegen i processen har varit research samt genomförande. Dessa stadier utfördes i följd och 

har uppskattningsvis krävt lika lång tid vardera. Förutom egna initiativ och internetbaserad 

sökning rådfrågades en fokusgrupp för att tillföra ytterligare kunskap kring befogade 

designval samt verifierande av musikaliska antaganden. Slutligen genomfördes även en 

pilotundersökning vars utfall var mycket givande dels för insikt i produkten men medförde 

även kunskap om vidare utveckling inför den huvudsakliga undersökningen. 

 

4.1 Research 

För att enligt metodbeskrivningen skapa den musik och det spel som min artefakt ämnades 

bestå av krävdes research och analys av redan befintliga produktioner. Dessa produktioner 

blev genom noggrann eftersträvan utvalda för att passa in på just denna uppgift och kom 

sedan att bli till underlag för inspiration i min skapandeprocess. 

 

4.1.1 Analys av spel 

Eftersom undersökningen fokuserar på musikens påverkan i spel var det viktigt att skapa ett 

så neutralt spel som möjligt som på bästa möjliga sätt följer ramarna för hur de flesta FPS-

spel ser ut. För att fastställa detta genomfördes research på de fem mest populära FPS-spel 

genom tiderna listade av Reed (2015), varav jag valde ut de tre som passade bäst in på min 

genre- och utseendevision. Dessa tre spelserier var Halo (Bungie et al. 2001-2014), Call Of 

Duty (Infinity Ward et al. 2003-2014) och Battlefield (Electronic Arts 2002-2015). I bästa 

fall hade det funnits tid att spela igenom spelen och konkret kunna ta reda på vilka 

utstickande designparametrar som kännetecknar dessa spel, men på grund av denna relativt 

grundliga research fanns endast tid och möjlighet till att dra slutsatser genom att ta reda på 

information via nätet. Av att titta på videos med gameplay på Youtube (Youtube 2005) 

kunde gestaltning av spelmekaniker antas, innehåll och story förklaras samt grafisk 

inriktning någorlunda bekräftas.  

 

Likt Jonssens (u.å.) beskrivning av FPS-spel konfirmerades det att dessa spel spelas via 

förstapersonsvy, går ut på att skjuta fiender med handhållna vapen samt att de har liknande 

design, mekanik och visuella spelmiljöer. Angående vyn hade spelen gemensamt 

perspektivet av händer hållandes ett gevär (eller liknande) som spelaren konstant har 

tillgång till och kan dessutom under spelets gång ladda om och byta till bl. a. pistol eller 

handgranat. Dessa vapen med tillbehör tillhandahålls ofta genom att plockas upp från 

marken och skiljer sig i användning då de kan göra olika mycket skada. Gällande eliminering 

av fiender finns det som i Jonssons (u.å.) resonemang olika typer av mål och uppdrag i dessa 

spel beroende på om man spelar kampanj (ensam) eller online (tillsammans med andra). Jag 

valde att titta på gameplay från multiplayer mode och fann då flera likheter mellan spelen. 

Dels går de alla ut på att offensivt attackera motståndaren, oavsett om det är en eller flera, 

och dels att hålla sig gömd för att undvika att själv bli skjuten. I multiplayer mode är det 

även så att när en person blir skjuten kommer den att respawna vilket är gemensamt för 

majoriteten FPS-spel. 
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Respawn is a gaming term […] to describe the action of a computer or 

humancontrolled character coming back to life after being killed. For human-

controlled characters, the respawn rate is often immediate; returning them to 

a designated spawning point or one of a few randomly generated spots.  

                                                                                                                      (Emberton, N. 2015) 

 

Dessutom finns det olika banor att spela på och de har alla olika vegetation, uppbyggnad och 

karaktär. Trots att konceptet med Halo (Bungie et al. 2001-2014) har en mer sci-fiapproach 

än resterande spel har de alla en gemensam grafisk stil vilken jag vill beskriva som realistisk 

3D i högkontrasterad, lågsaturerad, beige-grön färgskala. 

 

4.1.2 Analys av musik 

Målet med musikanalysen var att ta reda på de vanligast förekommande låtar som används 

av soldater i krig och sedan titta på vilka gemensamma musikaliska parametrar de är byggda 

av. För att få fram dessa stycken fann jag via sökning på nätet flertalet hemsidor, bloggar, 

vetenskapliga tidskrifter och sociala medier där amerikanska soldater listat sina favoritlåtar i 

krig. Genom att uppmärksamt analysera dessa låtlistor kom jag fram till att det rörde sig om 

ca. 30 låtar totalt och ca. 10 stycken av dem nämndes vid flera tillfällen. Dessa vanligt 

förekommande titlar kunde därför lätt pekas ut och jag skapade sedan en Spotifylista 

(Spotify AB 2015) med dem för enklare navigerings- och analysunderlag. 

 

Ambitionen var att finna gemensamma parametrar mellan alla stycken vilket kan 

sammanfattas med grova och aggressiva texter, energiskt sound samt att de alla faller in 

under genrerna heavy metal eller rap. Men efter att ha gått igenom låtarna detaljerat var för 

sig insåg jag hur pass olika de var och att denna metod inte var fullt möjlig. Istället valde jag 

att aktivt urskilja och jämföra de låtar som faktiskt var liknande på vissa specifika variabler 

och grupperade därför ihop dem för att lättare kunna göra min analys. 

 

De hårdrockslåtar som hade störst likhet i harmonierna var Dopes Die MF Die (Ebejer & 

Eisen 2001), Drowning Pools Bodies (Williams et al. 2001) och Metallicas Enter Sandman 

(Hammett, Hetfield, Ulrich 1991). Gemensamt för dessa är att de bygger på riff av 

rockackord (kvintackord utan varken dur eller mollters) samt att majoriteten av dem spelas i 

så kallat ”droppat läge” d.v.s. att den lägsta E-strängen på gitarren är nedstämd ett helt 

tonsteg. Takten är genomgående 4/4 och BPM (beats per minute) ligger mellan 125 och 131. 

Dessutom baseras de allihop på samma harmoniska struktur, dock i olika tonarter. Dessa 

ackord kan genom stegteori beskrivas som I, bII, bIII, IV, bV (prim - liten sekund - liten ters 

- ren kvart - förminskad kvint). Speciellt utmärkande för just dessa men även flertalet andra 

frekvent spelade låtar är dessutom användandet av dissonans och dimackord med intervallet 

tritonus (även kallat djävulens intervall). Denna harmoni fick sitt namn redan på medeltiden 

då man ansåg att den var motbjudande och otäck och den kom därför att förbjudas (Grubbe 

2008-2011). Kanske ligger det här synsättet omedvetet kvar då intervallet sällan används i 

kommersiella låtar men desto oftare i just heavy metalgenren. 

 

Övriga speltekniker som upprepade gånger framgick av gitarrsoundet i flera av låtarna var 

flageoletter, palm mute, riffbaserade rytmer, wah-wah pedal samt med en grov distortion 
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liknande american dist (distortion med urholkad mid). Resterande instrumentuppsättning 

bestod av trummor, bas och sång med någon enstaka synth. Textmässigt hade alla låtar 

liknande språk och ordval, men de som stack ut något extra var Slayers The Final Command 

(Hanneman, J. & King, K. 1983), Metallicas Disposable Heroes (Hammett, Hetfield, Ulrich 

1986) och Manowars Hail and Kill (Demaio & Friedman 1988). Dessa handlar alla om krig 

och har en starkt patriotisk anda. Ord som soldier, kill, enemy, war, fire, gun, bodies, nation 

är frekvent använda men det är till och från svårt att urskilja all text då den framförs på ett 

väldigt aggressivt sångsätt. Sångtekniken som används varierar från bröstklang till scream 

och de korta och snabba fraseringarna är rytmiskt förankrade med regelbundna pauser. Alla 

texter är skrivna på engelska, på rim och vissa ord läggs av bakgrundskör. Dessutom är alla 

sångare av det manliga könet, inklusive resterande bandmedlemmar. 

 

4.2 Genomförande 

De produkter som min artefakt består av framställdes parallellt under hela projektets gång 

och har i grunden skapats enbart av mig själv men med inspiration och hjälp från internet. 

Vid problem i kodning och liknande rådfrågades dessutom erfarna personer som vid vissa 

tillfällen tog över en del av produktionen. 

 

4.2.1 Spelproduktion 

Produktionen av spelet tog fart i tidigt skede då jag redan i början av projektet insåg att det 

skulle bli ett tidskrävande moment. Efter att ha tittat på de spel som ligger till 

analysunderlag för uppgiften och samlat inspiration från dessa var första steget att ladda ner 

en gratisversion av spelmotorn Unity (Unity Technologies 2014). Med tanke på begränsade 

kunskap tog det lång tid att gå igenom och förstå grundmekanikerna. Detta gjordes med 

hjälp av tutorials på Youtube (Youtube Inc. 2005) och parallellt uppbyggande av spelet i 

Unity (Unity Technologies 2014). Inledningsvis skapades en fyrkantig terräng med berg, 

träd, himmel och texturer följt av en first person controller. Denna spelare utrustades då 

med förmågan att gå framåt, bakåt, höger, vänster med tangenterna WASD samt att hoppa 

med mellanslag. Sedan fann jag oändligt mycket bra gratismaterial både i Unity Asset Store 

(Unity Technologies 2014) samt i de tutorials jag följde som jag fick lov att ladda ner och 

använda i mitt spel. Tack vare detta var det möjligt att fortsätta utvecklingen av spelet utan 

att behöva kontakta utomstående grafiker. 

 

Av de hjälpvideor jag observerade lärde jag mig att placera händer och vapen på spelaren 

som tillsammans med ett fast sikte följer spelarens vy när man går runt i världen. Genom att 

även använda gratisskript kunde jag addera både en sekundräknare samt en fiende till mitt 

spel. Denna fiende hade formen av en simpel cylinder och inte som en människa vilket jag 

tyckte passade bra då det inte uppstår någon kränkning av människovärdet när man skjuter 

denna, vilket hade kunnat vara ett problem i förhållande till EPL (2003:460). Fienden hade 

dessutom ett förutbestämt fysiskt beteende vilket sparade enormt mycket arbete för mig. 

Likaså hade jag turen att finna ett skjutskript med beteende för kula och sikte vilket innebar 

att det efter implementation gick att skjuta med vapnet. Dock var detta skript inte passande 

för mitt spel då kulan inte sköts exakt där siktet var placerat och det var därför svårt att sikta. 

Detta löstes med assistans av erfarna programmerare som jag frågat om hjälp. Förutom 

detta problem stötte jag på många andra bekymmer under vägen då skript var felstavade, 
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3D-objekt var i fel storlek, min version av Unity (Unity Technologies 2014) inte stämde 

överens med den i de tutorials jag tittat på, automationer vägrade fungera m.m. Dessa 

problem tog mycket lång tid att korrigera och vissa fick jag dessvärre aldrig ordning på och 

de fick därför slopas helt. Däremot fick jag tag på ett par personer som var vänliga att hjälpa 

till och de sista implementationerna i spelet gjordes helt utan min närvaro då jag skickade 

över mitt projekt till dem via mail. Jag bad om att få hjälp med ett skript som kunde räkna 

antal skott samt antal träffade fiender vilket jag i metodbeskrivningen redogjorde för var 

viktigt för min undersökning. Dessutom fick jag hjälp med att implementera en sprintknapp, 

duplicera fiender samt förbättra deras rörelsemönster.  

 

 

 

 
 

Figur 3 Skärmdump av mitt spel. 

 

För att återkoppla till referensspelen försökte jag även genomgående att bibehålla en neutral 

miljö med lågsaturerad, melankolisk färgskala endast med grafik och objekt som passar in i 

temat (se figur 3). Resultatet av spelet blev ungefär som jag hade tänkt mig och visade sig 

fungera bra för den här undersökningen, men hade det här projektet löpt under en längre tid 

och jag haft möjlighet till fler resurser hade jag förmodligen velat expandera och polera 

spelet och dess mekaniker för ytterligare precision i utfallet. Något viktigt som tyvärr inte 

blev implementerat inför pilotstudien var respawnandet av fiender vilket jag däremot 

åtgärdade innan undersökningen tog vid. 

 

4.2.2 Musikkomposition 

Med analyserade låtar som underlag skulle, i samklang med dessa, en egen låt komponeras 

och implementeras i spelet. Denna låt framfördes sedan för en noggrant utvald fokusgrupp 

som tillsammans diskuterade och problematiserade resultatet.  
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Första steget i att komponera denna låt var att välja tempo och tonart. Eftersom visionen var 

att utgå ifrån befintliga låtar testade jag att sätta ungefär samma tempo som dem. Men efter 

att ha provat mig fram med både tempo och ackord insåg jag hur svårt det var att endast 

utgå ifrån färdigskrivet material och vid närmare eftertanke valde jag därför att även väga in 

personliga preferenser i min låt. Följaktligen tillförde jag emellanåt egna musikaliska 

initiativ som jag själv ansåg kunde understryka den aggressiva känslan och satte därför bl. a. 

ett något snabbare BPM på min låt. Tempot landade på 145 och tonarten valdes till drop D 

för att kunna nyttja det lägsta och tyngsta ackordet på gitarren. Efter att ha kommit på ett 

passande riff kunde jag sedan skriva vidare på låten del för del och uppbyggnaden av intro, 

vers, refräng och solo baserade jag på de analyserade låtarnas struktur. I versen och 

resterande delar utgick jag ifrån den observerade harmoniska steganalysen vilken i mitt fall 

blev D5, Eb5, F5, G5 och Ab5 (se Appendix B) men även ifrån egna erfarenheter då jag 

adderade snabba ackordsbyten för att initiera ett aggressivt spelsätt. Parallellt med 

gitarrkomponerandet lade jag miditrummor på låten för att lättare höra helheten samt att 

göra det enklare att spela in en taktfast gitarr. Här testade jag mig fram med olika komp och 

inspirerades dels av Slayers låtar men tog även egna initiativ. Därför blev trummorna snabba 

och svårspelade med stark koppling till vad jag själv anser vara aggressivt och komponerades 

bl. a. med dubbeltramp och blast beat. Detta spelsätt är ”ett extremt snabbt trumkomp som 

vanligast förekommer i bland annat grindcore, death metal och black metal” (Wikipedia 

2015) och jag bedömde det därför passande till min låt. I refrängen försökte jag tona ner 

komplexiteten för att skapa en mer simpel bakgrund som lättare kan appliceras av melodisk 

sång likt mina referenslåtar och komponerades därför med något enklare trum- och 

gitarrkomp. Solot spelades sedan in i passande mollpenta, som jag själv associerar till 

hårdrock, med en wah-wah pedal i shredstil med särskild inspiration från Enter Sandman 

(Hammett, Hetfield, Ulrich 1991). I min låt valde jag även att medvetet blanda rakt 

sextonsdelsbeat med triolbaserat shufflekomp för att ytterligare anamma den provokativa 

känslan i musiken. Denna inspiration kom från Killing in The Name (Morello et al. 1992) 

med uppenbara tempobyten som kan uppfattas som störande, men jag valde att behålla 

tempot och istället experimentera med rytmen. 

 

Texten (se Appendix A) skrevs efter att alla gitarr-, bas- och trumspår blivit färdiga. Syftet 

med texten var att följa referenslåtarnas tema och gick således snabbt att skriva med tanke 

på mängden inspiration. Verserna skrevs först och genom användning av internet var det 

enkelt att finna rim och passande synonymer. Förutom formulering och handling låg fokus 

på frasering och sångteknik då jag ville förmedla samma aggressiva känsla som 

referenslåtarna. Dock gjorde jag ett etiskt ställningstagande angående ordvalen att inte 

använda svordomar eller allt för grova våldsuppmaningar då det kan anses olämpligt för 

uppgiften. Med ambitionen att sången och röstläget skulle vara så liknande referenslåtarna 

som möjligt valde jag att låten skulle sjungas av en man och jag tog då kontakt med en god 

vän som jag visste var mycket duktig på den här typen av sång. Jag spelade därefter in en 

demoversion med min egen röst där jag försökte markera på ett ungefär hur jag ville ha 

sången och skickade sedan iväg denna till sångaren. Kriterierna jag gav var att sjunga starkt 

och ilsket med en antydan till growling och att det inte var nödvändigt att alla ord hördes 

perfekt. I refrängen bad jag även att få extra körspår. Han sjöng in och skickade tillbaka 

varpå jag blev mycket nöjd med resultatet. 

 

Slutligen var det dags för mixning och där togs mycket inspiration från referenslåtarnas 

sound. Detta gällde främst gitarrljudet som jag adderade mycket diskantrik dist till samt att 
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jag ville få en tydlighet i bastrumman och briljans i cymbalerna. Övriga mixningstekniker 

togs från egen erfarenhet och jag lade även på en aning dist på basen för att få den att låta 

lite grövre. Sången komprimerades starkt och även den skickades till en distsimulator. 

Gitarrerna panorerades ut i varsin högtalare för att låta fetare och slutligen lades en EQ samt 

en limiter på masterspåret för att lyfta volymen och jämna ut frekvenserna. 

 

När jag blivit nöjd med resultatet tog jag kontakt med min fokusgrupp. Detta skedde via 

nätet då jag skapade en gruppkonversation där tolv erfarna metalmusiker togs kontakt med 

och bjöds in till diskussion. Informationen och frågeställningen som presenterades löd i 

samklang med min problemformulering och metodbeskrivning för att de skulle bli 

underrättade om vad uppgiften gick ut på. De ombads sedan att lyssna på min låt, jämföra 

den med referenslåtarna och utifrån en musikalisk analys argumentera för likheter och 

skillnader samt ur ett personligt perspektiv angående aggressiv musik. Majoriteten av 

personerna tyckte att mitt intro hade stora likheter med referenslåtarna men menade att 

versen och resten av låten tenderade att bli mycket hårdare och aggressivare. Någon nämnde 

dessutom att han blivit arg när han hörde låten. Eftersom detta var ett medvetet beslut från 

min sida drog jag slutsatsen att jag lyckats ta min låt till en ytterligare nivå av aggression. 

Sången och texten bedömdes som väl utförd då ordval samt sångteknik till stor del liknade 

de låtar som analyserats. Flertalet personer påstod att det tydligt märkts att jag eftersträvat 

metalsoundet och att jag, som ovan nämnt, till och med gått steget längre än mina 

referenslåtar. Någon uppmärksammade ett väl utfört solo och listade dessutom ut exakt 

vilken låt jag inspirerats av. I övrigt var alla eniga om att låten var väl komponerad i enighet 

med syftet och väldigt lite kritik framfördes. Det som kunde anmärkas på var dock små 

detaljer i mixen som personerna ansåg, enligt personliga preferenser, kunde förbättras. 

Detta var att trumljudet kunde bytas ut mot ett mer klassiskt metalkit samt att sången kunde 

innehållit tydligare melodi vilket vissa av referenslåtarna gjorde. 

 

Efter avslutad diskussion gick jag igenom trumljudet och försökte förbättra enstaka sound av 

bästa förmåga. I övrigt drogs konklusionen att låtens lämplighet för undersökningen 

bekräftats och den kunde sedan implementeras i spelet. 

 

4.3 Pilotstudie 

Innan spelet exponerades i anslutning till den huvudsakliga undersökningen genomfördes 

en pilotstudie där eventuella antaganden sattes på prov i syfte att uppnå bästa möjliga 

artefakt. Mekaniker, designval, musik och frågeställningar utsattes för granskning genom att 

testpersoner spelade igenom mitt spel samt fyllde i en preliminär enkät.  

 

Testpersonerna blev slumpvis tillfrågade över nätet och de två som snabbast visade intresse 

valdes ut att få delta i pilotstudien. Vi träffades alla tre och jag gav en enkel genomgång av 

vad mitt arbete går ut på och hur undersökningen skulle gå till. Båda var över 18 år och 

därför behövdes ingen målsman informeras. Första testpersonen anmärkte tidigt på hur 

svårt det var att styra spelaren varpå jag insåg att jag behövde införskaffa en mus till min 

laptop ifall testpersonerna skulle använda den. I regel används alltid mus till FPS-spel vilket 

jag helt försummat då jag själv är van vid att spela med touchpad. Dessutom kommenterade 

han att muspekarens sense var överdrivet hög och det därför var relativt svårt att sikta och 

skjuta. Det här är något som förbättrades inför undersökningen men i stunden var det inget 
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problem eftersom undersökningen gick ut på att jämföra spelandet till musik samt tystnad 

och det således var lika svårt att sikta under båda omständigheter. Övriga observationer jag 

gjorde under första spelarens omgång var att han till musiken gjorde fler verbala yttranden i 

form av skrik, stön och kommentarer än till tystnaden då han även hade ett mer avslappnat 

röstläge. Likaså gällde för spelare nummer två som både skrattade och svor då han spelade 

till musiken jämfört med tystnaden då han agerade mer lågmält. Detta beteende kunde de 

båda efteråt styrka med att de påstod att det kändes roligare och mer motiverande att spela 

till musiken. Spelare två hävdade dessutom att det kändes som att spelet var mer på riktigt 

då musiken spelades och att skjutandet kändes meningslöst till tystnaden. Dels kan detta 

tyda på musikens förmåga att stimulera människans drivkraft men kan dessutom påverkas 

av att jag inte ännu hunnit implementerat några ljudeffekter i spelet. Efter pilotstudien kom 

jag till insikt hur viktigt det var att ersätta ickemusiken med någon typ av bakgrundsljud 

kompletterat av ljud då spelaren avfyrar skott för att öka immersionen. 

 

Efter att varje spelare avslutat sin spelomgång följde en stund av enkätskrivande och 

diskussion. Den enkät som användes (se Appendix C) var provisoriskt skapad för att ha 

någonting att utgå ifrån och efter denna pilotundersökning fanns flertalet punkter att ändra 

på. Inledningsvis ombads spelaren fylla i ålder, kön och spelerfarenhet varav båda 

personerna tyckte att alternativen för spelerfarenhet var otydliga. Önskvärt var därför att 

ändra svaren till konkreta siffror istället för personligt tolkningsbara begrepp. Sedan fyllde 

de i identifierbar spelstil till vardags och där var alternativen kopplade till Phillips (2014) 

forskning om spelpersonligheter följt av Delsing et al.’s (2008) musikuppdelning där 

testpersonerna ombads kryssa i föredragen genre. Oväntat nog fyllde båda i conquerer samt 

rock vilket visar på att Phillips (2014) teori sannerligen överensstämmer med verkligheten.  

 

De sista styckena i enkäten var utformade frågor där respondenterna förväntades skriva ner 

utförliga svar kring upplevelsen av spelet ihop med med musiken kontra ingen musik alls. 

Där övergick dock skrivandet till diskussion och jag insåg att dessa skriftliga frågeställningar 

borde bytas ut till muntlig intervju. Genom att samtala med personerna fick jag reda på 

ytterligare detaljer kring deras känslor och tankar och fick på ett djupare plan förklarat för 

mig hur de upplevde spelet. Därav bekräftades det att en intervju var att föredra i denna 

situation och jag använde mig därför av ljudinspelning i nästkommande undersökning. 

 

Under tiden som personerna spelade igenom spelet antecknade jag dessutom antal skott 

samt antal eliminerade fiender (se figur 4). Det kunde då konfirmeras att tesen kring ökat 

aggressivt beteende till musik stämde då båda personerna avfyrat fler skott samt dödat fler 

fiender då de lyssnade på min låt än till tystnaden. Dessutom ökade träffsäkerheten en aning 

då de spelade till tystnad. 
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Figur 4 Resultat av pilotstudie. 

Intressant är här att person 2 över lag har bättre träffsäkerhet och av enkäten att döma har 

han dessutom mer erfarenhet av FPS-spel än person 1. Båda är även lika gamla samt män, 

vilket tyvärr är synd då jag hade velat mäta på båda könen för att se ifall det finns likheter 

eller skillnader i tankar och agerande. Nämnvärt är även att person 1 spelade med tystnad 

följt av musik och spelare 2 i omvänd ordning för att resultatet inte skulle påverkas av 

utomstående variabler. 

 

Sammanfattningsvis var pilotstudien mycket givande och förutom insikt i själva 

genomförandet av undersökningen framkom anmärkningar på artefakten. För att förhindra 

dessa problem i den slutgiltiga undersökningen valdes sedan muspekarsensen att sänkas, 

fiender skulle respawnas samt att muntlig intervju skulle äga rum. Dessutom fanns det 

planeringsmässigt inget utrymme att mäta pulsen i denna undersökning vilket ändrades på i 

följande studie. 
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5 Utvärdering 

För att vederbörande undersökning på bästa sätt skulle kunna genomföras i förhållande till 

metodbeskrivningen krävdes i första hand en revidering av spelet. I pilotstudien framkom 

det att vissa parametrar behövde förbättras för att korrigera utfallet gentemot 

undersökningens problemformulering och detta åtgärdades i god tid innan undersökningen 

påbörjades. För att hantera programmeringsproblemen tog jag åter igen hjälp från en vän 

som skriptade ett respawningsbeteende hos fienderna vilket gör att det kontinuerligt 

återföds nya fiender till världen. Dessutom fick jag hjälp med att sänka muspekarsensen. 

Övrigt planerande inför undersökningen var bearbetning av enkäten samt upplägg av 

pulsmätning och inspelning av muntlig intervju.  

 

Undersökningarna genomfördes vid två huvudsakliga tillfällen på olika fysiska platser med 

olika typer av målgrupp följt av några enstaka tillfällen på övriga platser i syfte att 

komplettera resultatet. Ungefär lika många testpersoner deltog vid varje tillfälle och varje 

undersökning genomfördes under så liknande förutsättningar som möjligt. Högsta prioritet 

låg på att varje undersökning skulle bestå av presentation av arbetet, förklaring av 

spelmekaniker, genomgång av etiska aspekter, spelande av spel samt ifyllande av enkät följt 

av en muntlig intervju på ca. 7 minuter.  

 

Det som mättes under spelets gång var spelarens puls, antal skott, träffade fiender och 

träffsäkerhet till musik samt till endast ljudeffekter. Det kvantitativa resultatet av ovan 

nämnda parametrar sammanställdes sedan med hjälp av diagram för att bli till underlag för 

analys ihop med den kvalitativa undersökningen som dokumenterades genom 

ljudupptagning (eller i vissa fall antecknande). 

 

5.1 Presentation av undersökning 

Första steget mot att genomföra min undersökning var att definiera, uppsöka och kontakta 

min målgrupp. Som tidigare beskrivet ville jag i undersökningen vända mig till unga 

personer (15-30 år) med stor eller åtminstone någon erfarenhet av spel. Utgångspunkten var 

att både testa på vänner som jag med all sannolikhet vet spelar spel men även att försöka nå 

ut till spelare som jag inte känner. Att komma i kontakt med dessa okända personer ansåg 

jag vara av prioritet och de utsågs därför till att bli den första målgruppen. För att söka upp 

dessa tog jag kontakt med en bekant som är mycket verksam inom brädspelsbranschen och 

han tog med mig på en medlemsträff där jag oanmäld dök upp och försökte locka 

testpersoner till min undersökning. Flertalet visade intresse och jag genomförde 

undersökningen på plats i deras källarlokal. Dessvärre var alla deltagare män över 25 år 

vilket inte ger särskilt mycket genus- eller åldersperspektiv till min undersökning. Dessutom 

hade jag ingen tillgång till pulsklocka under detta spontana besök så tyvärr fanns ingen 

möjlighet till pulsmätning på denna målgrupp. 

 

Nästa grupp av testpersoner valdes i syfte att bredda ålder och kön och jag framförde därför 

en förfrågan om deltagande till ett antal högstadielever. Här var intresset starkt men 

dessvärre var det ont om tid att hinna med alla frivilliga informanter då lektioner och tighta 

scheman stod i vägen. Jag lyckades därför inte genomföra min undersökning på så många 

som jag önskat utan fick nöja mig med ett fåtal. Undersökningen skedde i samband med 
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elevernas musiklektion enskilt i ett arbetsrum. För att personerna skulle få delta krävdes 

kontakt med målsmän vilket enklast skedde via sms. På grund av tidsbristen användes inga 

informationsblanketter med underskrift.  

 

De sista undersökningarna genomfördes vid olika tillfällen då jag tog kontakt med personer 

som jag vet spelar spel. Medvetet försökte jag nå den typ av personer som undersökningen 

led brist på (mestadels kvinnor över 22 samt män under 22) för en mer balanserad grupp av 

testpersoner.  

 

Gemensamt för alla undersökningar var att de genomfördes på tu man hand där spelaren 

fick en genomgång av forskningens syfte, spelets målsättning och styrtangenter samt 

upplysning av etiska aspekter där jag förklarade att de hade rätt att avbryta undersökningen 

när som helst. Artefakten har sedan starten varit noga utformad på ett sätt att resultatet ska 

bli trovärdigt och relevant och samtidigt inte medföra etiska problem. Därför klargjordes det 

grundligt för varje spelare att uppgiften bestod av våldsamma handlingar tillsammans med 

vapen och musik med aggressiv text och att de följaktligen har möjlighet att avbryta 

processen ifall innehållet känns obehagligt eller personen inte känner sig trygg med 

situationen, allt i enlighet med §10 och §16 i EPL (2003:460). 

 

Jag frågade även om det var okej att mäta personens puls en gång i minuten under spelets 

gång. Detta gjordes antingen med hjälp av pulsklocka eller med placering av fingrarna på 

testpersonens hals i tio sekunder som sedan multiplicerades med 6 för att få ut antal slag per 

minut.  

 

Den tekniska information som delades ut var förklaring av spelets uppgift och funktioner 

vilket innefattade att de cylinderformade fienderna skulle skjutas med hjälp av vänster 

musknapp, gå-funktionen bestod av tangenterna WASD, sprintfunktionen aktiverades med 

shift, hopp gjordes med mellanslag, det inte gick att ”dö” eller förlora, ammunitionen var 

oändlig samt att det skulle pågå i totalt 6 minuter. Under processens gång antecknade jag 

antal skott, antal träffade fiender, puls samt märkbart beteende som kunde vara intressant 

för analys. Exempel på beteenden kunde vara ifall personen skrek, skrattade, svor eller 

spelade på ett visst sätt under de olika ljudupplevelserna.  

 

Efter genomförd spelomgång ombads personen fylla i en enkät (se Appendix D) bestående av 

personliga frågor. Här upprepades att alla svar hanteras enligt konfidentalitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., ss. 12-14) vilket innebär att de inte kommer att 

hamna i obehörigas händer och endast användas till denna studie. Dessutom förklarade jag 

att de förblir anonyma i samband med presentation av resultatet. De frågor som 

uppmanades besvaras var ålder (15-22 eller 23-30), fysiskt kön (man eller kvinna), 

spelerfarenhet (någon gång i månaden, veckan eller dagligen), FPS-erfarenhet (någon gång i 

månaden, veckan, dagligen eller ingen alls) följt av frågor kring spelstil och musiksmak 

kopplat till Phillips (2014) teorier kring spelare och föredragna spel- och musikgenrer. Här 

ombads personerna fylla i identifierbar spelstil (conquerer, manager, wanderer, participant) 

samt föredragen musikgenre till vardags (se figur 1). 

 

Efter enkäten fyllts i ställdes frågor kring hur eller om musiken och ljudeffekterna påverkat 

spelarens ageranden, tankegångar och inställning till uppgiften samt upplevelsen av spelet 

som helhet. Följdfrågor på detta var om personerna reagerat på vad texten handlade om, vad 
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de tyckte om låten och ifall de brukar stänga av eller låta originalmusiken vara på då de 

spelar spel hemma samt övriga tankar kring uppgiften. Intervjun dokumenterades med 

utgångspunkt via ljudinspelning då frågorna diskuterades och ytterligare information kunde 

samlas in, men då ljudmiljön som undersökningen utfördes i var för stark och bullrig valdes 

metoden att skriva ner svaren på baksidan av enkäten mer lämplig. 

 

5.2 Analys 

Efter att alla undersökningar genomförts sammanställdes den kvantitativa datan i ett 

överskådligt diagram (se tabell 1).  

 

Tabell 1 Undersökningens totala data. 

 
 

Redogörelse och förklaring av rubriker finns i Appendix E. I tabellen ovan går det tydligt att 

se varje deltagares resultat i studien tillsammans med personliga variabler. Av detta går det 

sedan att avläsa en mängd olika data i olika kombinationer. 

 

5.2.1 Skott och träffsäkerhet 

I arbetets frågeställning förklaras hur studien ämnade undersöka hur unga personers 

offensiva beteenden påverkas av aggressiv musik och genom att titta på tabell 1 kan det 

utläsas att majoriteten av deltagarna tenderade att agera mer aggressivt då de lyssnade till 

musiken.  

Av 23 deltagare fick 11 personer inleda spelomgången med 3 minuter ljudeffekter följt av 3 

minuter aggressiv musik. Resterande deltagare fick således spela till omvänd ordning. 
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Anledning till detta är att ordningen på ljudupplevelserna inte skulle ha någon påverkan på 

utfallet. 

Först tittade jag på antalet totala skott och kunde läsa av att 17 personer tenderade att avfyra 

fler skott till musiken än till ljudeffekterna. Då det avfyrades fler skott till musiken var det 

även 14 personer som träffade fler fiender till musiken, men däremot såg jag ingen koppling 

mellan ljud, musik och träffsäkerhet då hälften av testpersonerna hade bättre träffsäkerhet 

till musik och resterande hälft hade bättre träffsäkerhet till ljudeffekterna. Detta hade 

dessutom inget att göra med vilken ordning i spelet musiken spelades då ungefär hälften av 

de som haft bättre träffsäkerhet till musik hade ljudeffekter till en början. Av detta att döma 

kunde det därför räknas ut att majoriteten av spelarna tenderade att både skjuta fler skott 

samt träffa fler fiender till musiken oavsett kön, ålder, spelerfarenhet, spelstil eller 

musiksmak vilket innebär att musiken enbart var den avgörande faktorn för ökat 

vapenanvändande.  

Sedan summerade jag det totala antal skott som avfyrats av alla deltagare och dividerade på 

antalet deltagare för att få fram ett medelvärde. Dessa hamnade på 162 skott per person till 

musiken jämfört med 130 skott som avfyrades per person till ljudeffekterna. Här syns det 

tydligt att medelsnittet på de skott som avfyrats till de olika bakgrunderna var något högre 

då musiken spelades. Därefter ville jag även undersöka ifall ordningen på musiken och 

ljuden hade någon påverkan på utfallet och delade upp testpersonernas resultat i två grupper 

som jag sedan ställde mot varandra. Här fick jag fram att ordningen hade relativt stort 

påverkan på antal avfyrade skott då de som fick lyssna till musiken först tenderade att inte 

bara skjuta fler skott till musiken utan även mer över lag. Deras totala skottsumma per 

person beräknat på hela spelomgången låg på 324 skott per person medan gruppen som 

lyssnat till ljudeffekterna först endast avfyrade 256 skott per person under hela spelets gång.  

Beräknat på vilken ordning musiken och ljudet spelades kunde jag se att de som lyssnade till 

musik följt av ljud sköt 190 skott per person till musiken och 134 skott per person till ljudet. 

Den grupp som lyssnat till ljudeffekterna först visade inte lika stor tendens till att skjuta då 

de endast avfyrade 131 skott per person till musiken samt 125 skott per person till ljudet (se 

tabell 2). Med dessa siffror kunde jag således räkna ut att den grupp som fick lyssna till 

musiken först inte bara tenderade att skjuta mer till musiken utan även mer överlag.  
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Tabell 2 Antal skott uppdelat efter vilken ordning musiken och ljudet spelades. 

                    

I övrigt hade de personer som avfyrade få skott markant högre träffsäkerhet än de som 

avfyrade fler skott varpå de även spelade mer defensivt överlag. 

 

5.2.2 Puls 

Pulsen som mättes innan testpersonerna börjat spela kallades för startpuls och valdes vara 

mer av intresse än vilopuls. Vilopulsen var irrelevant dels för det var för tidskrävande då 

kroppen måste vila en längre tid innan mätning samt att jag hellre ville mäta förändringen 

från personernas vardagliga form jämfört med  hur pulsen påverkats av spelupplevelsen.  

Efter det att alla undersökningar var färdiga kunde jag ana att pulsen till musiken stigit på 

majoriteten av deltagarna och av resultatet att döma var det korrekt. Enligt tabell 1 syns det 

att allas puls var något högre till musiken, oavsett ordning på musik och ljud, förutom 3 

stycken där den var högre till ljudeffekterna. Gemensamt för dessa tre är att de alla hade 

ljudeffekter som utgångsläge i spelomgången. Överlag innebär detta att musikens påverkan 

på deltagarnas puls var märkbart påtaglig och att den har haft verkan på i princip varenda 

deltagare oavsett kön, ålder, spelerfarenhet, spelstil eller musiksmak.  

När jag delade in personerna i två grupper beroende på om de lyssnat till ljud eller musik i 

början av spelet upptäckte jag ytterligare en intressant mätpunkt. Den genomsnittliga pulsen 

på de som lyssnat till ljudeffekter först låg på 74,5 bpm till ljudeffekterna och 77 bpm till 

musiken varav de som lyssnat till musiken först hade en medelpuls på 86 bpm till musiken 
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och sedan 78 bpm till ljudeffekterna. Här framkommer det att de som lyssnat till musiken 

först haft mycket högre puls överlag och även då den gick ner till ljudeffekterna var den 

fortfarande högre än den andra gruppens musikpuls. För att tydliggöra detta valde jag att 

sammanställa datan i ett diagram (se tabell 3).  

 

Tabell 3 Medelpuls uppdelat efter vilken ordning musiken och ljudet spelades. 

               

För att åter koppla till Phillips (2014, ss. 98-108) påståenden om att spelmusik bör anpassas 

efter spelets tempo kan parallellen dras att musik med högt tempo genererar högre puls hos 

spelaren vilket i sin tur ökar tempot på spelet. Detta fenomen stämmer bra in på mitt spel då 

musiken uppenbarligen höjde spelets intensitet och påverkade spelarna att agera i ett 

hastigare tempo. 

 

5.2.3 Kön och ålder 

Något som också observerades var köns- och åldersfördelningen, vilken sammanställts i 

diagrammet nedan (se tabell 4). Av tabellen att döma lyckades köns- och åldersfördelningen 

i min studie bli relativt god då 11 deltagare var kvinnor och 12 var män. Den målgrupp som 

var svårast att komma i kontakt med var bevisligen kvinnor i åldrarna 23-30 samt män i 

åldrarna 15-22.  
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Tabell 4 Deltagare uppdelat efter kön och ålder. 

                  

Viktigt för min undersökning var att ha balans i könsfördelningen dels för att bredda studien 

men även för att kunna diskutera och problematisera Nylén och Östmans (1996) påstående 

kring hur olika kön reagerar olika inför aggressiv musik. De skriver även att ålder och kultur 

kan ha en inverkan på musikuppfattande. I min undersökning frågades inte vilken kulturell 

bakgrund deltagarna hade vilket gör det svårt att dra några slutsatser kring detta. Däremot 

går det att titta på kvinnor och mäns olika reaktioner i spelet till musiken. Enligt uppgift gick 

det att räkna ut att kvinnors puls i snitt ökade med 4 slag per minut (5%) till musiken 

jämfört med ljudeffekterna och att mäns puls ökade med 10 slag per minut (14%). Här 

räknas inte startpulsen med då jag endast ville mäta skillnaden mellan musiken och ljudet. 

Av detta att döma reagerade männen starkare inför den aggressiva musiken vilket egentligen 

inte stämmer överens med Nylén och Östmans (1996) påstående. Att ha i åtanke är dock att 

kvinnors medelpuls till ljudet var mycket högre än männens då den låg på 79 bpm jämfört 

med 70 bpm.  

Något jag också ville titta på var förändring av avfyrade skott som inträffade mellan de olika 

könen då de lyssnade till musiken. Jag kom genom beräkning fram till att kvinnor avfyrade 

105 skott per person till ljudet och 129 till musiken vilket är en ökning med 24 skott per 

person (23%). Männen däremot tenderade att skjuta mer överlag med ett medelsnitt på 153 

skott per person till ljudet och 192 skott per person till musiken. Detta är en ökning med 39 

skott per person (25%). Dessa siffror tyder på att män övergripande avfyrade fler skott under 
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hela spelomgången än kvinnorna men även att de påverkades till att skjuta mer till musiken, 

än vad kvinnorna gjorde. Med andra ord hade den aggressiva musiken något större inverkan 

på männen.   

Angående ålder fann jag även här stora skillnader på antal avfyrade skott. För att räkna ut 

detta delade jag först upp testpersonerna i två grupper där 11 deltagare var 15-22 år och 12 

deltagare var 23-30 år. Den yngre testgruppen avfyrade 92 skott per person till ljudet och 94 

skott per person till musiken. Detta är en minimal ökning med 2 skott per person (2%). När 

jag sedan tittade på den äldre åldersgruppen såg jag en tydlig skillnad. Dessa personer 

avfyrade nämligen 164 skott per person till ljudet och hela 225 skott per person till musiken. 

Detta är en ökning med 61 skott per person (37%). Av detta kan jag avläsa att den äldre 

åldersgruppen har betydligt större tendens till att skjuta mer över lag men även att de 

påverkas till att skjuta mer till musiken än vad den yngre åldersgruppen gjorde. 

 

5.2.4 Låttexten 

Låttexten som var särskilt skriven för den här undersökningen innehöll med avsikt en något 

eggande känsla med patriotiska uppmananden och aggressivt anknutna ord som war, 

soldier, battle, fight och serve. Trots det specifika och utstående textinnehållet var det dock 

väldigt få personer som över huvud taget la märke till texten. Nästan ingen av personerna 

reagerade på att texten existerade i musiken förrän jag frågade om de kunde återberätta vad 

den handlat om. Flertalet påpekade att musiken endast var något som fanns där i 

bakgrunden utan att de noterade dess närvaro. Till skillnad från sångstil och 

instrumentering som vissa spelare med säkerhet kunde beskriva i efterhand var texten totalt 

försummad. Här går det att se tydliga samband med Ballard och Coates (1995) undersökning 

som nämnts tidigare i mitt arbete där de påstår att våldsamma texter har väldigt svag 

inverkan på människors mentalitet. Enligt studien hade texternas innehåll inte påverkat 

personernas humör över huvud taget och kopplat till min undersökning är resultatet 

förmodligen det samma. 

 

5.2.5 Spelstil och musiksmak 

I Phillips (2014) undersökning framförs teorin kring att vissa personlighetsdrag ofta hör 

ihop med en specifik spelgenre och hon gör då bl. a. iakttagelsen att personer som föredrar 

skjutspel också är en så kallad conquerer vars främsta mål i spel är att vinna. Ytterligare 

beskriver hon att den här typen av spelare även väljer att till vardags lyssna på rockmusik 

framför andra musikgenrer. Därför, menar hon, är det avsiktligt mycket rock- och 

metalinspirerad musik i just skjutspel.  

 

I min undersökning ville jag testa det här fenomenet och hade därför med spelstil och 

musiksmak som frågor i enkäten. Förvånansvärt många testpersoner, nämligen 19 stycken, 

kryssade i att de föredrar rockmusik medan tre stycken valde pop/dance och endast en valde 

elite. Ingen av deltagarna kryssade i att de föredrar kategorin urban (se tabell 5). 

 

 



32 
 

Tabell 5 Deltagarnas föredragna musikgenrer. 

                  

Gällande spelstilar var det tio stycken som kryssade i wanderer, åtta stycken som valde 

conquerer, tre manager och två participant vilket betyder att alla spelstilar blev 

representerade av deltagarna (se tabell 6). Enligt utfallet var det ingen större skillnad på 

dessa spelstilars ageranden i just mitt spel då antal skott, puls, m.m. var relativt jämnt 

fördelat oavsett identifierbar spelstil. Däremot var det intressant att jämföra spelstilen med 

val av musik kopplat till Phillips (2014) studie. Hon menar kortfattat att conquerers föredrar 

rockmusik (med inslag av elite), att wanderers är mer öppna och villiga att uppleva nya saker 

vilket gör att de lyssnar på alla genrer, att managers framförallt föredrar rock samt att 

participants inte är så petiga med musikgenrer utan gärna lyssnar på lite olika (Phillips 2014, 

ss. 84-92). 

Jag försökte då med hjälp av denna förutsättning se ifall det syntes några band mellan 

speltyp och musiksmak i min undersökning. Till en början stämde det bra överens med 

teorin då sju av åtta (88%) conquerers valde rock förutom en person som föredrog genren 

pop/dance. Gällande managers valde också majoriteten rock, nämligen två av tre (67%) 

varav den tredje valde pop/dance, men eftersom det endast var tre personer som ansåg sig 

vara en manager är det svårt att verifiera resultatet. Sedan tittade jag på hur personerna som 

valt participant hade svarat på musikfrågan och kom fram till att en av två (50%) valde rock 

medan den andra valde pop/dance. Här stämmer även Phillips (2014) påstående om deras 

blandade musiksmak men precis som managers är det svårt att befästa denna teori då det är 

för få personer som valt kategorin. Sista speltypen jag studerade, wanderer, var den mest 

valda stilen bland mina deltagare. Hittills har min studie visat resultat som överrensstämmer 
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med Phillips (2014) teori men här divergeras resultaten något. Enligt tidigare tes om att 

wanderers största mål är att få vara med om nya upplevelser både spelmässigt och 

musikmässigt borde resultatet visa på en mer blandad musiksmak hos dessa. Däremot var 

det en förvånande mängd som valde rock då hela nio av tio personer (90%) kryssade i detta. 

Den musikstil som stod för resterande 10% var elite. 

 

Tabell 6 Deltagarnas antagna spelstilar. 

                  

 

5.2.6 Muntlig intervju 

Intervjun som utfärdades bestod i synnerhet av att undersöka ifall spelarna upplevt spelet 

olika beroende på när de spelat till ljudeffekter och till musiken. Tanken var att ställa 

frågorna på ett öppet sätt utan subjektiv vinkling så att de själva kunde ta initiativ att 

argumentera för sin sak. Första punkten som diskuterades hanterade frågan ifall de själva 

kände någon fysisk skillnad då de spelade till musik kontra ljud. Här var det tre 

huvudsakliga svarsformuleringar som var av majoritet. De flesta svarade att de kände en 

tydligt ökad fysisk aktivitet till musiken då det kändes som att de sprang snabbare runt 

omkring i världen, sköt fler skott, dödade fler fiender och agerade allmänt stressat. Någon 

påstod att den sköt mer på måfå och omedvetet fullständigt mejade ner fienderna. Här 

nämnde vissa även att de känt en fysisk skillnad i kroppen då de bet ihop käkarna mer, 

spände sig eller kände sin puls öka markant. Även jag som observerat deras beteende lade 
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märke till hur flertalet tenderade att skrika, skratta och sitta mer spänt då de spelade till 

musiken. Andra informanter svarade att musiken gjort dem stressade och att de tappat fokus 

helt vilket förstörde koncentration och de presterade därför sämre. Någon förklarade att den 

kände sig vilsen och att det kändes som att siktet försvann. Ett fåtal spelare påstod däremot 

att musiken inte berört dem alls då de istället tyckte att progressionen i spelet hade större 

påverkan på hur de agerade och presterade än vad musiken hade, men av deras siffror att 

döma avspeglades det inte i praktiken. Alla utom en tenderade att skjuta avsevärt fler skott 

till musiken och de hade allihop mycket större träffsäkerhet till ljudeffekterna oavsett i 

vilken ordning musiken och ljudet spelades. Att tillägga är även att de alla var av speltypen 

manager och spelar dataspel dagligen. Övriga spelare kunde inte minnas eller hade ingen 

uppfattning om ifall deras fysiska spelande hade påverkats över huvud taget.  

Den andra övergripande frågan som ställdes var ifall spelarna kände någon psykisk skillnad 

då de spelade till musiken kontra ljudet. Här var samtliga eniga om att det var en oerhört 

påtaglig skillnad. Flera beskrev det som att de blev mer stridslystna till musiken och kände 

ett större behov av att ”döda” då de upplevde fienden som mer hotande. De förklarade hur 

inlevelsen blev djupare till musiken och att de blev mer ”pumpade” att utföra uppgiften. En 

av dem beskrev det som att spelet kändes mer komplett och välproducerat och att 

upplevelsen då kändes ”fetare” och häftigare då musiken gav ett större innehåll till spelet. De 

var eniga om att de kunde leva sig in mer och kände sig brutalare. Någon menade att ”jag 

kände mig som en jägare när ljudet spelades men när musiken satte igång tänkte jag: nä nu 

ska jag slakta dem!”. Flera kände att det var viktigare att skjuta mer till musiken och att det 

kändes som att spelet tappade mening när ljudeffekterna satte igång. De beskrev att de 

tappade lusten till att fullfölja uppgiften och att det kändes som att någonting saknades. Då 

började några istället ”lattja runt” och upptäcka världen eller leta buggar istället för att 

fortsätta eliminera fiender. Däremot var det många som sa att det var lättare att träffa 

fiender då de kände sig både lugnare och hade lättare att fokusera utan musiken. Någon 

beskrev det som att varje skott fick mer tyngd och det kändes ännu viktigare att träffa. 

Denna person menade att spelet kom till liv eftersom man hörde varje skott mycket klarare 

än när musiken var i vägen. Därför kändes det mer verkligt och nästan på gränsen till 

olustigt. Att notera är även att denna person har väldigt lite erfarenhet av spel och har aldrig 

tidigare spelat FPS-spel.  

Tredje diskussionspunkten var huruvida personerna uppfattade sitt fokus i spelet och ifall de 

upplevt förändrad svårighetsgrad med eller utan musiken. Här tolkades frågan väldigt fritt 

och ungefär hälften påstod att det var lättare att fokusera till musiken eftersom den gav 

mening och innebörd till uppgiften. De kände att blicken smalnade av och genom 

tunnelseende kunde de sikta in sig på uppdraget och det blev lättare eftersom det blev 

roligare. Resterande menade istället att det blev svårare att fokusera då musiken var ett 

distraherande moment och de kände sig hetsiga och stressade. De kände ett större lugn utan 

musiken vilket hjälpte dem att fokusera på att träffa bättre. Detta stämmer väl överens med 

min uppfattning av deras uppförande under delen utan musik då de satt mer avslappnat och 

även småpratade lite med mig under spelandets gång. Däremot, när musiken var igång, satt 

de knäpptysta och spände ögonen i skärmen vilket bör tyda på ökat fokus.  

I övrigt noterade flertalet personer på att spelet inte känts tillräckligt läskigt eller hotande för 

att musiken skulle ha haft så stor påverkan. Någon berättade att ”hade det vart en verklig 

situation hade musiken påverkat mer och jag hade nog blivit ännu mer offensiv. Jag är ju van 

eftersom jag jämt spelar sånna här spel”. En annan nämnde liknande att ”hade det varit 
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riktiga gubbar som hotade och skjutit tillbaka hade jag blivit väldigt mycket mer stressad till 

musiken”. Båda dessa spelar bevisligen dataspel dagligen och lyssnar dessutom på den här 

typen av musik till vardags. Däremot syntes en tydlig ökning på deras avfyrade skott och puls 

till musiken jämfört med ljudet. Till detta nämnde några att de förmodligen hade skjutit mer 

ifall det gick att vinna spelet och att denna inställning fick dem att ”fjanta runt” och utforska 

världen istället. Här kan slutsatsen dras att de gick från att bete sig som conquerers till 

wanderers.  

Sammanfattningsvis rådde det både enade och delade åsikter kring musikens påverkan av 

spelets upplevelse. Generellt var musiken en triggande faktor som fick spelet att kännas 

roligare och intensivare samtidigt som den fick några att tappa fokus då den upplevdes som 

distraherande och i vägen. ”Vill jag bara rensa skallen och meja ner fiender så sätter jag på 

sån här musik, men hade jag tävlat om bäst träffsäkerhet hade jag stängt av den”. 

 

5.3 Slutsatser 

Det finns många faktorer utifrån som kan påverka resultaten i den här typen av 

undersökning och detta har tyvärr inte kunnat tas i beaktning då jag genomförde min analys. 

Därför bör all statistik avläsas med vetskapen kring dessa omständigheter. Saker som miljö, 

tid, personligt sinnestillstånd, fysiska förutsättningar, mänskliga behov m.m. kan ha 

avspeglats i testpersonernas ageranden och tankegångar vilket är ett problem som är svårt 

att komma undan. Frågor kring dessa förhållanden har därför uteslutits i enkäten, intervjun 

osv. då arbetet hade blivit alldeles för stort att hantera samt att det börjat falla utanför mitt 

forskningsområde. Fokus har därför istället lagts på att alla personer ska ha fått ta del av 

exakt samma information och genomfört uppgiften på likvärdiga sätt.  

Till en början kan även målgruppens fördelning påverkat resultatet då vissa köns- och 

åldersgrupper blev relativt underrepresenterade i min studie. För ett mer sanningsenligt 

resultat hade det varit önskvärt att få en totalt balanserad testgrupp med exakt lika många 

personer inom varje grupp. Anledningen till att det led brist på kvinnor i åldrarna 23-30 

samt män i åldrarna 15-22 kan möjligen ha berott på att jag personligen inte har lika mycket 

nära kontakter inom dessa ramar eller att den här gruppen av personer eventuellt inte har 

lika mycket spelintresse som övriga grupper.  

Andra faktorer som möjligen påverkat resultatet kan ha varit ifall personen i fråga blivit 

nervös inför uppgiften. Detta kan ha varit anledningen till att de tre personer som inte hade 

högre puls till musiken hade en mycket högre puls till ljudet som även var deras utgångsläge 

i spelet. Gemensamt för dessa tre är att de har lite eller till och med ingen erfarenhet av FPS-

spel och därför kanske de blev nervösa och stressade inför att delta då jag nämnde att de 

skulle spela just ett FPS-spel. Fontana (1989) som forskat inom området nervositet beskriver 

att ökad puls är en överlevnadsinstinkt som kroppen har för att tillföra kroppens organ med 

mer syre då man står inför en hotande prövning. Detta kan ske likadant vid absolut fara som 

vid minsta lilla rädsla. Slutsatsen jag drar av detta är att de tre personer som upplevde 

förhöjd puls vid start kände någon typ av nervositet på grund av brist på just FPS-erfarenhet. 

Intressant är även att alla dessa är kvinnor i åldrarna 15-22 ifall det hade kunnat påverka på 

något vis. Ytterligare en parallell som går att dras till deras höjda puls till ljudet var att när 

pulsen gick ner till musiken gick även träffsäkerheten upp. Möjligen blev det lättare att både 

spela och fokusera då de lärt känna spelmiljön och nervositeten lagt sig.  
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Intressant angående musikstil var att 83% av alla deltagare kryssade i rock som favoritgenre 

utan hänsyn till föredragen spelstil. Kan det varit så att personer som spelar spel lättare dras 

till den här typen av musik? Eller kan det vara så att många spel använder sig av just 

rockinspirerad musik? Möjligen kan det också vara så att eftersom den här genren ligger  

mig väldigt varmt om hjärtat och då jag umgås med likasinnade personer så kontaktade jag 

vänner som lyssnar på samma musik som jag. Eventuellt är detta också anledningen till 

varför ingen valde urban som musikstil då jag inte umgås med några hiphoppare. Dessutom 

förmodar jag att hiphop, rap, soul och R&B är underrepresenterade musikgenrer i dagens 

dataspel.  

En annan tanke som slog mig kring just musik var då ingen kunde återberätta handlingen i 

min låt utan endast några få kunde minnas ett par ord från texten. De två som kunde citera 

något ord hade båda kryssat i att de föredrar rockmusik och jag fick även återberättat för mig 

att de ofta lyssnar på den här typen av metal samt skriver egen text och musik på fritiden. 

Möjligen var det på grund av det stora musikintresset som dessa snappade upp lite av texten. 

Kanske var det även så att de är vana vid growling och lyckades därför höra orden bättre. 

Hade undersökningen gått ut på att ha musiken i fokus utan att ett spel skulle spelas tror jag 

att fler hade lagt texten på minnet. Nu var ju uppgiften av största vikt och därför vill jag 

påstå att musiken hamnade i andra hand.  

De muntliga intervjuerna gick ungefär precis som jag väntat mig. Att flertalet kände ökad 

inlevelse och triggat offensivt beteende till musiken var något som jag hade hoppats på, och 

ännu bättre var att de alla beskrev det själva utan att jag vinklat frågan eller visat antydan på 

hur jag ville att de skulle känna. Detta är förstås med utgångspunkt i att alla testpersoner 

svarat ärligt och uppriktigt på varje fråga utan att överdriva eller skämta. Det här är 

självklart ett problem som är svårt att förbise då undersökningen baseras på människors 

ordagranna uttalanden. Kanske är det svårt att kunna lita till 100% på vad folk berättar, 

egentligen i vilken situation som helst, men eftersom jag inte har något annat att utgå ifrån 

fick jag ha som förutsättning att de alla talade från hjärtat.  

Sammanfattningsvis stämde resultatet överlag relativt väl överens med mina förväntningar. 

Min tes var att musiken skulle påverka spelarna både psykiskt och fysiskt med tanke på de 

undersökningar och forskningar som arbetet tagit avstamp i. Att spelarna enligt intervjuerna 

kände en tydlig skillnad på upplevelse och sinnesstämning var något jag hoppats och trott på 

från början samt att antal avfyrade skott skulle öka ihop med musiken. Däremot fanns det 

vissa mätpunkter som skiljde sig mot vad jag trott vilket har gett nya tankeställningar och 

funderingar. Till exempel att olika kön och åldersgrupper tenderar att avfyra olika mängd 

skott men att musiksmak, spelerfarenhet osv. inte alls spelar så stor roll utan att det är 

musiken i sig som är av största betydelse, vilket är väldigt intressant. Dessutom trodde jag 

att träffsäkerheten skulle vara större till ljudeffekterna men enligt resultatet så var det 

väldigt blandat. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Med utgångspunkt i att ta reda på ifall aggressiv musik har en offensiv påverkan på unga 

personers beteenden i FPS-spel genomfördes en undersökning på 23 testpersoner varav tolv 

var män och elva var kvinnor. Studien gick ut på att spela ett FPS-spel till tre minuters 

ljudeffekter följt av tre minuters heavy metal, med hälften som spelade till omvänd ordning, 

där målet var att eliminera så många fiender som möjligt. Spelet som studien baserade sig på 

var skapat av mig med hjälp av gratismaterial från Unity Asset Store (Unity Technologies 

2014), tutorials på internet samt bekanta programmerare. Det mekaniska och grafiska 

utformandet var inspirerat av tre spel som jag valt ut från Reeds (2015) sammanställning av 

tidernas mest populära FPS-spel. Låten som användes i studien var komponerad av mig med 

utgångspunkt i redan befintliga metallåtar som sammanställts, jämförts och analyserats för 

bästa researchunderlag. Efter att artefakten ansågs färdigställd följdes processen av 

diskussion med fokusgrupp, pilotstudie och revidering av spelet.  

Undersökningen genomfördes vid olika tillfällen på olika platser. Testpersonerna tog del av 

etiska tankeställningar, information kring undersökningen, styrknappar, utförande m.m. och 

efter att spelet spelats följde en enkät och muntlig intervju. Enkäten bestod av frågor kring 

ålder, kön, spelerfarenhet, FPS-erfarenhet, identifierbar spelstil och musiksmak. Intervjun 

tog i synnerhet upp frågor om hur upplevelsen påverkats av musiken kontra ljudet, om de 

känt att den påverkat deras handlingar och beteenden, ifall de reagerat på låttexten samt hur 

deras musikvanor ser ut då de spelar spel till vardags. En stor majoritet påstod att musiken 

påverkat deras sinnesställning oerhört mycket och att spelet blev både roligare och 

intensivare. Med citat som ”go”, ”jädrar anamma” och ”nu gäller det” beskrev personerna 

hur det kändes att spela till musiken. Flera menade även att tiden kändes som mycket 

snabbare till musiken och att de upplevde större immersion.  

Under spelets gång mätte jag även puls på spelarna samt antecknade hur många skott de 

avfyrat och hur många fiender de eliminerat. Resultatet visade tydligt på att spelarna 

tenderade att agera offensivare till musiken då 78% avfyrade fler skott än när de spelat till 

endast ljudeffekter samt att 87% av spelarnas puls gick upp några bpm till musiken. Antal 

eliminerade fiender samt träffsäkerhet var dock inte knutet till varken musiken eller antal 

avfyrade skott. Däremot visade siffrorna på att män över lag tenderar att skjuta mer än 

kvinnor samt att ålder har en viss betydelse då personer mellan 23-30 har avsevärt större 

benägenhet till att skjuta jämfört med personer i åldrarna 15-22. Övriga paralleller som 

kunde dras var att majoriteten av deltagarna föredrog rock framför andra musikgenrer samt 

att nästan ingen la fokus på låttexten.  

Det hela sammantaget visar på en ökad stridslystenhet hos personer som spelar till den här 

typen av musik. Intressant är framförallt att detta stämmer oavsett av ålder, kön, 

spelerfarenhet eller musiksmak. Konklusionen är därför att musiken är en starkare 

påverkningsfaktor än personliga eller samhälleliga förutsättningar. Däremot bör det tas i 

beaktning att utomstående faktorer kan haft inverkan på resultatet. 
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6.2 Diskussion 

Som tidigare nämnts resulterade studien i ett relativt förväntat utfall men med nya 

infallsvinklar och upptäckter. Utgångspunkten var att musik i alla former har en enorm 

påverkningsförmåga och detta besannades påtagligt främst via fler avfyrade skott och ökad 

puls till musiken i spelet. Framförallt verifieras utgången av de muntliga intervjuer där i 

princip varje spelare bekräftat känslan av ökat offensivt sinnestillstånd, förhöjd motivation, 

aggression samt uppfattningen av högre underhållningsvärde. Vidare befästs utförandet och 

statistiken i förhållande till Phillips (2014) tes kring spel, musik och personlighet där mina 

siffror stämmer någorlunda överens med hennes påståenden. På det stora hela upplevs 

undersökningen som relativt väl utförd men det finns däremot mycket som hade kunnat 

göras annorlunda för ett bredare utfall. Till exempel hade undersökningen fått en högre 

sanningshalt ifall testpersonerna hade varit fler i antal och varit jämnare inom varje 

åldersgrupp. Framförallt hade personer utanför min vänskapskrets eller rentav utanför min 

kännedom varit av intresse, likaså hade personer med annorlunda musiksmak uppskattats.  

Dessutom hade härkomst och livssituation kunnat ha betydelse då samtliga deltagare är 

bosatta i Skövde och studerar på högstadie, gymnasium eller högskola. Kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut med andra deltagare? Möjligen hade jag även kunnat formulera 

andra frågor i intervjun och gått in på djupare problematisering av etik, kultur och 

samhällets ställningstaganden. Nedan följer ytterligare aspekter på ämnet. 

6.2.1 Genus och kultur 

Genusfrågan i min undersökning är inte större än att jag velat ha en könsbalans bland mina 

testpersoner. Däremot har det varit svårare att nå ut till just kvinnor då jag upplever att det 

finns fler män som spelar datorspel i min omgivning. Detta är ju inte helt osannolikt då 

Grubbs (2014) konstaterande kring hur många kvinnor respektive män som spelar spel 

visade att det är färre kvinnor som spelar dataspel och framförallt mycket färre i just FPS-

genren. Viktigt att ta upp är även könet på den fiktiva karaktären som spelet baserade sig på. 

I just FPS-spel är det vanligt med stön och andetag från personen man spelar för att känna 

större mängd immersion (Janssen u.å.), men eftersom min karaktär inte yttrar några ljud är 

det svårt att bestämma ifall det är en man eller en kvinna. Dessutom ser handen som håller 

kring vapnet relativt könsneutral ut. Med tanke på detta har spelarna möjligen kunnat känna 

antingen mindre immersion då karaktären inte gav ifrån sig några mänskliga ljud, eller mer 

eftersom de lättare kunnat relatera till denne då de själva kunnat bestämma vilket kön 

karaktären skulle ha. Dessvärre är majoriteten av dagens spelkaraktärer visualiserade som 

män vilket kan påverka spelares upplevelse och immersion då de kanske inte själva 

identifierar sig som män. Detta problem försökte jag därför undvika i min undersökning. En 

annan aspekt på genusfrågan är att sången i min låt sjöngs in av en man. Anledningen till 

detta var att jag ville efterlikna de låtar som låg till analysunderlag och för att göra det så likt 

som möjligt föll valet på att ha en manlig sångare. Intressant hade varit att ha både en 

kvinnlig och en manlig sångare för att mäta ifall det skulle påverka resultatet.  

Angående den kulturella synpunkten har jag, som ovan nämnts, endast mätt på personer 

bosatta i Skövde. Förmodligen kommer de alla ifrån olika svenska orter, men frågan jag vill 

ställa mig är huruvida resultatet hade sett ut ifall jag mätt på personer från olika delar av 

världen. Just svenskar har förmodligen inte samma syn på vapen, krig och våld som 

personer i de drabbade länderna har, och detta bidrar troligtvis till hur vi agerar i dessa 

spelsituationer. Hade resultatet och upplevelsen blivit annorlunda för en amerikan än för en 

irakier? Hade personer som arbetar som soldater agerat och upplevt spelet annorlunda? 
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Hade det över huvud taget varit etiskt korrekt att undersöka på personer som har varit med 

om krig?  

Dessutom mättes endast på personer med utbildning mellan högstadium och högskola. Hur 

hade undersökningen sett ut ifall jag mätte på personer som inte haft möjlighet till 

utbildning? Kanske finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till som religion, civilstatus eller 

hälsotillstånd. 

6.2.2 Etiska aspekter 

Utöver det som tidigare tagits upp gällande testpersonernas integritet, villkor, behandling av 

personlig data och rättigheter till information om undersökningen har det reflekterats 

mycket om ifall studiens underlag är etiskt rätt då det fokuserar på att använda vapen och 

mäta våldsamma beteenden. Detta har undgåtts på bästa sätt i och med att fienden inte tog 

skepnad som en människa utan som en färgad cylinder. Problemet med detta är att 

undersökningen inte går att verkställa fullt ut då avsikten i början var att jämföra hur 

musiken påverkar våld och aggression även mot virtuella människor. Flera av testpersonerna 

påpekade att det var någorlunda svårt att leva sig in i rollen att vilja skjuta då fienden för det 

första inte såg så otäck ut men främst för att den inte utgjorde något hot. De påstod att spelet 

inte var tillräckligt verklighetsbaserat för att de skulle kunna agera till sitt yttersta och det 

här blev självklart inte som jag tänkt. Ypperligt hade varit att modifiera ett redan befintligt 

FPS-spel för bästa verklighetstrogna upplevelse med mer realistisk omgivning, hotande 

fiender och ett mer levande game play. Dock hade det samtidigt stridigt mot lagstiftningen 

kring människovärde osv. i EPL (2003:460).  Jag hade dessutom fått höja min åldergräns till 

18 år vilket hade förstört avsikten med att mäta på en ung målgrupp.  

Å ena sidan kan den här typen av undersökning verka våldsam och omoralisk men i ett 

större perspektiv tror jag att det kan vara lönsamt att forska i hur våld ter sig i den virtuella 

världen, särskilt med tanke på att det blir allt vanligare med grafiskt våld i både dataspel och 

film (Ferguson 2015). Kanske kan den här typen av undersökningar bidra till hur vi kan 

motverka att våldet sprider sig till den verkliga världen. Personligen tror jag inte att själva 

undersökningen gör någon skada utan däremot att den kan göra nytta. 

6.2.3 Samhället 

Musik har, som vid det här laget diskuterats mycket fram och tillbaka, en stor kraft att 

påverka människan och detta nyttjas dagligen i samhället. Mycket forskning har gjorts på 

musik som fenomen i olika situationer, men däremot finns det få undersökningar på just 

musik och spel. Att spelindustrin är en av världens mest attraktiva branscher är det svårt att 

ta miste på då statistik visar att svenska spelbranschens intäkter har stigit med hela 46% 

jämfört med rekordåret 2008 (Dataspelsbranschen 2014). En sådan här tydlig ökning kan 

visa på att användandet av tv- och dataspel har större inflytande på samhället än vad det 

hade tidigare och vi bör därför lägga vikt på att forska kring hur det här kan påverka våra liv.  

I och med att spelanvändandet har ökat har även spelens former och syften blivit fler och ur 

detta har något som kallas serious games (Serious Games Interactive 2005) växt fram. Detta 

är något som används för att utveckla utbildning, arbete, handel osv. och för att återkoppla 

till min undersökning har just Serious Games Interactive (2005) jobbat med att framställa 

ett spel i syfte att hjälpa krigssoldater som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Här tillämpas kunskapen kring speldesign, spelupplevelse och verkliga krigssituationer i 

syfte att diagnostisera och hjälpa personer som varit med om obehagliga upplevelser och 
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framförallt drabbats av PTSD. Här kan man då ställa sig frågan om den här typen av 

forskning är etiskt inkorrekt ifall den samtidigt är för en god sak i ett etiskt korrekt syfte. 

I övrigt kan det diskuteras kring hur stor vikt just musiken har i dessa spelrelaterade 

sammanhang, men trots att musiken kan anses vara bakgrundsmaterial eller rentav onödig 

så lider 175000 av Sveriges befolkning av någon typ av synskada vilket försvårar deras 

möjlighet till att spela kommersiella spel (Funkportalen u.å.). Till följd av detta finns det en 

ny växande genre kallad ljudspel som är speciellt framtagen för personer med 

synnedsättning. Därför är det extra viktigt att ta reda på hur människor upplever musik i 

allmänhet men framförallt i spel för att deras spelupplevelse ska bli så relevant och 

underhållande som möjligt. Hur reagerar människor på olika genrer? Vad betyder olika 

ljudfrekvenser i förhållande till spel? Vad har svaga och starka ljud för påverkan på 

människors ställningstaganden? Dessa frågor är mycket intressanta för ljud- och 

musikläggare vilket för min diskussion vidare till nästa kapitel. 

6.3 Framtida arbete 

Hade min undersökning pågått under längre tid hade det först och främst varit önskvärt att 

samla in fler testpersoner. Det hade förmodligen bidragit till ett mer sanningsenligt resultat 

och hade även kunnat ge ytterligare nya tankeställningar och iakttagelser. Tacksamt vore 

även att ha haft tillgång till pulsklocka på varje deltagare samt att mätning av blocktryck 

kanske hade varit av relevans för min studie. Hade arbetet pågått i ytterligare några månader 

hade jag dessutom velat mäta på personer utanför Sveriges gränser med olika ursprung, 

kultur och sociala förhållanden.  

Hade jag däremot fått möjligheten att arbeta ännu längre på mitt projekt hade jag utöver 

målgrupp och metod velat utveckla innehållet i artefakten. Med tanke på att denna 

undersökning baseras på enbart så kallad aggressiv musik hade det varit intressant att ta 

reda på hur människor hade reagerat på andra musikgenrer. Fokus hade till en början legat 

på relevanta musikstilar som orkestermusik, electro/techno, ambient musik och mildare 

rock som ofta används i spel för att se ifall det finns några skillnader eller likheter med 

reaktionerna till min aggressiva musik. Men för att ta studien ännu steget längre hade även 

icke spelrelaterad musik som dansband, country eller jazz varit spännande att mäta. 

Dessutom hade kanske flertalet spelgenrer också varit av intresse för att se ifall musiken 

fårhåller sig på samma sätt i FPS-spel som i t.ex strategispel eller casual games på 

mobiltelefon.  

Viktigt för eventuell vidareutveckling hade dock varit att korrigera spelet till att bli mer 

verklighetstroget och anpassat efter vad spelarna anser som immersivt. I min undersökning 

framgick det av intervjuerna att fienderna inte upplevdes som tillräckligt hotande för att 

utgöra fara vilket möjligen avspeglades i både puls och ageranden. Detta är något som hade 

krävt justering ifall möjligheten till vidareutveckling av spelet hade funnits. 
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Appendix A -  Låttext: Musikkomposition 

 

The Soundtrack of War  

Intro: 
War  
Gather up soldiers, your strength is divine 
If you fall, you'll rise and align 
Incarnate the fate they deserve 
Love the country you'll forever serve  
 

Vers 1: 

Fight for our lives, never hold back 

Stunned in awe, we're under attack 

Bullets and haze in surround 

Bodies are falling to the ground 

Burn the essence of fear, the end is near 

Aim, fire, bring in the bombardier 

Until the last man stand we're united 

When the soil and the sky are ignited  

 

Refräng: 

Ready for battle 

The target is settled 

Bred to erase 

The combat is here and it's now in your veins 

Run  

 

Vers 2: 

We are heroes from the southern lands 

The nation’s destiny lies in our hands 

Audacious, brave and strong we'll reach our goal 

Oh god have mercy on our souls 

Sight the foe in the blurry fume 

Feel the dense atmosphere of doom 

Until the last man stand we're united 

When the soil and the sky are ignited 
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Appendix B -  Tabs: Musikkomposition 

 

 



III 
 

 

 

 



IV 
 

Appendix C -  Pilotstudie: Enkät 
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Appendix D -  Undersökningen: Enkät 
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Appendix E -  Tabell 1: Förklaring 

 

 


