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Sammanfattning 
 

Arbetets syfte var att undersöka hur dynamisk spelmusik med inslag av dissonans påverkar 
en spelares möjlighet att lösa ett pusselspel. I bakgrundskapitlet beskrivs spelmusikens 
historia från linjära loopar till dynamisk musik, den dynamiska musikens 
användningsområden och studier som gjorts om dissonans och konsonans. En förstudie 
kring pusselspel och dynamisk komposition gjordes och ett pusselspel utvecklades med ett 
ledtrådssystem baserat på dissonans. Dynamisk musik med inslag av dissonans visade sig 
kunna påverka en spelares möjlighet att lösa ett pusselspel genom både negativ påverkan på 
spelarens känsloläge och som guidande feedback. Dess påverkan kan variera beroende på 
om den har en avledande eller en ledande funktion då det kan tolkas olika beroende på 
individ. En mer omfattande studie med mindre märkbara grafiska element och med 
tydligare dissonanser krävs för att kunna se ett tydligare samband. Studier med andra spel- 
och musikgenrer och studier med fokus på andra musikkulturer vore också intressanta. 

Nyckelord: musik, dynamisk spelmusik, dissonans, speldesign 
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1 Introduktion 
 

Spelmusiken har under lång tid varit statisk och linjär i form av loopar. På senare tid har fler 
talat om vikten av att använda anpassningsbar och dynamisk musik i spel. Flera akademiker 
verkar enas om att spelmusik bör ses som en integrerad del av ett spel, ett motiverat 
designval och inte bara en känslomässig bakgrund, och att den dynamiska musiken kan vara 
ett viktigt verktyg för att uppnå detta (Wood 2009; Collins 2008; Berndt 2009; Munday 
2007).  

Forskningsstudier (Schellenberg & Trehub 1994; Kagan & Zentner 1998) tyder på att 
människor uppfattar vissa musikaliska intervall som behagliga (konsonanta) och andra 
intervall som obehagliga (dissonanta) och att människor kanske har en medfödd partiskhet 
som favoriserar konsonans framför dissonans. Det verkar dock inte finnas forskning om att 
använda dissonans i musik i förhållande till gameplay och som designfunktion. Skulle det 
vara möjligt att genom dissonans i dynamisk musik påverka vilka val, eller icke-val, en 
spelare gör i ett spel? 

Detta arbete har syftat till att undersöka hur musik som fungerar dynamiskt i en spelmiljö 
med hjälp av dissonans påverkar en spelares möjlighet att lösa ett pusselspel. En förstudie 
genomfördes för att undersöka hur pusselspel är uppbyggda och för att få en förståelse för 
dynamiska kompositionstekniker. Ett pusselspel utvecklades i samråd med en 
spelprogrammerare och två musikstycken komponerades, ett dissonant och ett konsonant, 
för att sedan implementeras i spelet. 

Testpersoner fördelade på två testgrupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp, fick 
spela varsin version av pusselspelet – en version med ett dynamiskt ledtrådssystem baserat 
på dissonans och en version med enbart konsonant bakgrundsmusik. Fyra metoder för 
datainsamling användes - en enkät om spelvanor, videoobservation av spelsessioner, en 
funktion som registrerade de handlingar som utförts i spelmiljön och ljudinspelade 
semistrukturerade intervjuer med fokus på spelupplevelsen. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Mitt intresse för dynamisk musik har växt över en längre tid, delvis genom att ha spelat 
dataspel utifrån en musikers perspektiv och delvis efter att ha arbetat med dynamiska 
tekniker i olika spelutvecklingsprojekt. Detta intresse kulminerade när jag för första gången 
fick implementera ljud och musik i en spelmotor. Då uppkom frågor som ”Kan en spelares 
vägval och handlingar påverkas eller styras med hjälp av spelmusik?”, ”Finns det musik som 
är mer anpassningsbar i en spelmiljö än linjär musik?” och ”Kan musiken göra mer än att 
förmedla känslor?”. En nyfikenhet väcktes kring hur musik kan användas som ett verktyg i 
spel och speldesign, och hur musik som fungerar dynamiskt i en interaktiv och icke-linjär 
miljö kan skrivas och appliceras. När detta intresse började växa letade jag efter litteratur 
inom ämnet för att lära mig mer och det jag fann var en brist på vetenskaplig text om 
dynamisk musik i koppling till spelaren. Jag upplever därför att mer forskning om dynamisk 
musik behövs, specifikt forskning som tittar på länken mellan spelaren och musiken i ett 
spel. För att förstå vad som skiljer just dynamisk musik från annan spelmusik, och vad det 
kan innebära för spelaren och hens spelupplevelse, behövs en överskådlig förståelse för hur 
spelmusiken har utvecklats de senaste 50 åren. Vi måste gå tillbaka till dataspelets början - 
till när spelindustrin började ta fart och till när ljud först började implementeras i 
spelmaskinerna. 

 

2.1 Spelmusiken – ett historiskt perspektiv 
 

Spelmusik har existerat nästan lika länge som det har funnits elektroniska spel, men från de 
korta, enkla kompositioner som användes på tidiga arkadmaskiner under 1970-talet fram till 
de, i många fall, avancerade musikstycken som finns i dataspel idag så har en lång kedja av 
händelser inträffat. Att utvecklingen har tagit relativt lång tid beror till stor del på de 
tekniska begränsningar som har funnits under andra halvan av 1900-talet, både med 
arkadmaskinerna och de första kommersiella spelkonsolerna (Collins, 2008). För 
arkadmaskinerna var det svårt att programmera elektroniska ljud och därför var det vanligt 
att maskinerna endast hade ett fåtal olika ljudfunktioner. Musiken som användes bestod av 
korta start- och slutmelodier och spelades bara när det inte hände något i spelet eftersom 
gameplay, som kan sägas vara interaktionen som sker när en spelare följer spelets regler och 
upplever dess system genom spelande (Salen & Zimmerman, 2004), krävde systemets hela 
minne. På grund av dessa minnesbegränsningar så behövde ljudfilerna vara så små som 
möjligt vilket innebar att musik ofta uteslöts till förmån för ljudeffekter och att den musik 
som ändå fanns var väldigt enkel (Collins, 2008).  

En annan anledning till att utvecklingen gick långsamt var för att många ljud- och 
musikproduktionsverktyg behövde skapas och utvecklas från grunden. Detta var 
tidskrävande och kostsamt och därför fortsatte enkla ljudeffekter att vara standard, men 
trots dessa hinder för spelmusikens utveckling så uppkom små innovationer. Musik gick från 
att bara användas som start- och slutmelodier till att i vissa spel även spelas upp under 
gameplay. Konstant musik i spel var ovanligt men vissa spel innehöll ljudeffekter som höll 
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en stadig rytm. Ett av de första spelen som inkorporerade konstant musik var bland annat 
Space Invaders (Taito, 1978) som använde en musikalisk loop, alltså en ljudsekvens som 
repeteras oavbrutet (Duffell, 2005), på fyra toner. Den varierades genom ett ökat tempo ju 
längre spelaren fortskred i spelet. De ”försvenskade” versionerna av ordet loop – loop, 
loopen, loopar och looparna kommer att användas i efterföljande text för att referera till en 
musikalisk loop. Även Asteroids (Atari Inc., 1979) innehöll konstant musik med en melodi på 
två toner. Omkring 1980 började hårdvarutillverkare inkludera ljudchip, datachip som 
genererar musik med ljudvågor, i spelsystemens kretskort. Med ljudchip kunde både 
spelmusik och ljudeffekter bli mer avancerade. Nästa steg i utvecklingen var att använda 
flera ljudchip. En stor fördel med detta var att musiken inte behövde bli avbruten av 
ljudeffekter som begärde tillgång till samma chip (Collins 2008). 

Loopar hade redan använts i några år men det var först omkring 1984 som dessa 
musikslingor började bli populära. Nästan alla spel som innehöll musik under den här tiden 
använde loopar, dels på grund av de tekniska begräsningarna så som minneskapaciteten 
men även för att loopar hade blivit en stor del av den tidens estetik för spel. Även om loopar 
hade blivit den vanligaste formen för musikspår så fanns det spel vars musik fungerade 
annorlunda. Spelet Frogger (Konami, 1981) använde en dynamisk typ av musik. Spelet 
innehöll 10 olika musikstycken och ett nytt stycke startade varje gång spelaren hade klarat 
en ”match” i spelet. Eftersom en ”match” i spelet tog max 30 sekunder så behövde inga 
musikstycken spelas upp flera gånger och därför behövdes inga repetitiva loopar. Spelet 
Cavelon (Jetsoft, 1983) tog också en annorlunda riktning med sin musik. I Cavelon spelades 
en musikalisk loop upp när spelaren skulle plocka upp olika objekt i spelet. När ett objekt 
hade plockats upp så spelades istället ett kort musikstycke för att signalera vinst och sedan 
gick loopen in i en ny sekvens.  Om spelaren stannade så stannade även musiken vilket tyder 
på att spelutvecklare redan under 1980-talet försökte införa dynamiska element i musiken 
och på så sätt integrera spelmusiken med resten av gameplay, spelandet och 
spelupplevelsen (Collins, 2008). 

Hemma-konsoler hade redan funnits på marknaden sen tidigt 1970-tal, men det var först 
under 80-talet som de började ta fäste i hushållen och få kommersiell framgång. 1980 
släpptes Atari sin konsol ”VCS” – video computer system (Atari Inc., 1980) vilket kom att bli 
den hemma-konsol som sålts under längst period någonsin. I VCS fanns ett ljudchip som var 
tillverkat för ljud och grafik. Ljuddelen av chippet hade två kanaler och 16 möjliga 
vågformsinställningar. Varje inställning var stämd annorlunda vilket innebar att tonhöjden 
kunde skilja sig mellan en basstämma och en diskantstämma. Musik behövde därmed 
skapas med stor försiktighet. På grund av denna svårighet fanns det inte många spel för VCS 
vars soundtrack innehöll både bastoner och diskanttoner och det betydde också att spel för 
VCS i regel inte innehöll så mycket musik (Collins, 2008).  

1980 släppte även Mattel en konsol - Intellivision (Mattel Inc., 1980). Till Intellivision 
användes ett ljudchip som var vanlig bland arkadmaskiner. Med hjälp av detta ljudchip 
kunde utvecklarna skapa egna versioner av redan befintliga stycken som var tillräckligt lika 
originalen för att de lätt skulle kunna kännas igen. Ett exempel är Flight of the Bumblebee 
som skrevs av Nikolai Rimsky-Korsakov i slutet av 1800-talet och som användes i spelet 
Buzz Bombers (Intellivision Productions, 1983). De flesta spelstudios anställde inte musiker 
utan lät sina programmerare ta hand om både ljud och musik, och på grund av denna brist 
på musikalisk kunskap var det många som använde sig av redan befintlig musik istället för 
att skriva ny. Omkring mitten av 1980 hade hemma-konsolerna tagit över marknaden 
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medan arkadmaskinerna minskade i popularitet. Det japanska spelföretaget Nintendo hade 
tagit sig in på den amerikanska marknaden med sin konsol ”NES” – Nintendo 
Entertainment System (1983) med spelhits som Super Mario Bros. (1985) och The Legend 
of Zelda (1986). NES hade ett ljudchip designat och utvecklat av kompositören Yukio 
Kaneoka. Chippet hade fem kanaler varav tre var för toner - en för huvudmelodin, en för 
ackompanjemang och en för bas. 1986 släppte Nintendo spelet Metroid (Nintendo R&D1, 
1986), ett spel som ses som en vändpunkt i spelmusikens utveckling på grund av dess 
innovativa användande av effekter som eko och vibrato (Collins, 2008). 

”The sound for games used to be regarded just as an effect, but I think it was 
around the time Metroid was in development when the sound started gaining 
more respect and began to be properly called game music…. Then, sound 
designers in many studios started to compete with each other by creating 
upbeat melodies for game music. The pop-like, lilting tunes were everywhere. 
The industry was delighted, but on the contrary, I wasn’t happy with the 
trend, because those melodies weren’t necessarily matched with the tastes 
and atmospheres that the games originally had. The sound design for Metroid 
was, therefore, intended to be the antithesis for that trend. I had a concept 
that the music for Metroid should be created not as game music, but as music 
the players feel as if they were encountering a living creature ”…”  

Citat av Hirokazu Tanaka, kompositör för Metroid (Nintendo R&D1, 1986). 
(Collins, 2008, s. 26).  

I de tidiga stegen för spelmusikens utveckling fanns ingen kunskap om dess påverkan på 
spelaren och spelarens inlevelse. Musiken var heller inte lika adaptiv för gameplay i spel 
som spelmusiken är idag och övergångar mellan olika stycken var ofta abrupta och plötsliga. 
Problemet med abrupta byten kunde lösas med loopar som kunde repeteras perfekt eller 
genom att spela ett kort stycke efter att loopen hade slutat och innan en loop spelades igen. 
Även rena pauser kunde användas som en slags övergång men ännu fanns inga 
datorprogram eller system som drastiskt kunde underlätta denna svårighet eller lösa 
problemet. Gällande loopar så hade längre versioner av detta musikaliska format börjat 
användas, men längden på loopar skiljde sig även beroende på genre. Spel med längre 
gameplay hade i regel längre musikloopar eftersom det tog längre tid att spela igenom dem 
(Collins, 2008).  

Hemmadatorerna, som utvecklades främst för affärsbruk och företagssyfte, började bli allt 
vanligare under 1980-talet och dataspel sågs som en metod för att göra datorerna mer 
attraktiva och användarvänliga. Från början var ljuddelarna i datorerna inte särskilt 
avancerade, men i senare versioner förbättrades både grafik och ljud. Emellertid var 
begräsning av minne fortfarande ett stort problem för spelutvecklare. Den vanligaste 
lösningen var, precis som tidigare i historien, att använda och återanvända musikaliska 
loopar. Loopar var fortfarande standard inom spelmusiken och valdes på grund av både 
estetik och teknologins begränsningar. En annan lösning var att dela upp musiken i en serie 
moduler. Varje modul kunde innehålla titelmusik, musik för gameplay och slutmelodier som 
använde samma källkod för instrument. Koden refererade till specifika sektioner av 
modulerna när musik skulle användas vilket innebar att systemet inte behövde repetera kod 
som tog upp för mycket plats och minne (Collins, 2008). 
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“I think I would have preferred to compose my own music most of the time, 
however the programmers reigned supreme when it came to many of the 
decisions especially where it concerned the lowly musician. A lot of the games 
were arcade conversions or licensed titles and hence the music was copied 
from the original source, when an original product was produced the 
programmer would often want some of their favourite music in the game ”…”  

Citat av Mark Cooksey, kompositör (Collins, 2008, s. 33). 

 
Som tidigare nämnt var det vanligt att spelstudios arbetade helt utan musiker och 
ljudläggare (vilket innebar att studions programmerare ofta fick ta sig an den uppgiften) och 
detta betydde att redan befintlig musik användes i stor utsträckning. Ett annat vanligt 
scenario var att en frilansande musiker hyrdes in för ett projekt och skrev musik under en 
begränsad tidsperiod. Även om musiker var involverade så var det programmerare som hade 
hand om både implementering och slutgiltiga beslut, vilket innebar att musikern inte fick 
bestämma hur hens egen musik skulle fungera i spelet. Kompositörer blev dessutom sällan 
omnämnda eller krediterade för sitt arbete och verkar inte ha haft speciellt hög status bland 
spelutvecklare under andra halvan av 1900-talet. Trots att uppgiften föll på 
programmerarens bord betydde inte det att spelmusiken automatiskt blev sämre - snarare 
öppnade det upp för mer ickekonventionella metoder. Kompositionstekniker som 
algoritmbaserad musik och musikalisk slumpgenerering användes, troligtvis på grund av att 
många spelkompositörer var just programmerare i grunden (Collins, 2008). 

Under den senare delen av dataspelens begynnelse, från mitten av 1980-talet och framåt, 
hände inte så mycket utvecklingsmässigt för spelmusiken. Ljudkvalitén blev bättre, mer 
realistiska instrumentljud skapades och det fanns flera kanaler i ljudchippen. Loopar 
användes fortfarande, men ett vanligt tema i spelmusik under början av 1990-talet var att 
undvika catchy musik, alltså medryckande musik som riskerade att bli irriterande vid för 
många repetitioner. Mindre melodiska riff med variationer användes istället för att skapa ett 
längre soundtrack. Detta skulle kunna ses som en reaktion på de ”poppiga” loopar i höga 
tempon som var vanliga i arkadspelen och som fortfarande i viss utsträckning användes i 
spel som utvecklades under 1990-talet (Collins, 2008).  

Några nya förhållningssätt inför spelmusik kom i hoppet om att göra spelmusiken mer 
dynamisk. Spelet Super Mario World (Nintendo EAD, 1990) använde till exempel en lager-
teknik med ett konstant grundlager som kombinerades med ytterligare ett lager när 
spelaren, karaktären Mario, hoppade upp på karaktären Yoshis rygg (Collins, 2008). Några 
spel utgivna av Sega experimenterade också med interaktivitet mellan spelare och 
spelmusik. I Toejam and Earl: in Panic on Funkotron (Johnson Voorsanger Productions, 
1993), som var ett sidscrollande plattformsspel, kunde spelaren välja vilken musik som 
skulle höras i början av spelet samt spela synkroniserat till spelets soundtrack vid flera 
tillfällen. Ett annat intressant exempel på interaktivitet i koppling till spelmusik är Desert 
Demolition (BlueSky Software, 1995), ett spel som släpptes 1995. Spelaren valde först en 
karaktär att ta kontroll över och ljudet härmade sedan den valda karaktären, en teknik som 
kallas mickey mousing, i förhållande till hur spelaren rörde sig i spelet. Även om Desert 
Demolition använde sig av dynamiska ljud, och inte dynamisk musik, visar detta på en 
djupare tankegång kring hur både ljud och musik kunde användas i spel (Collins, 2008). 
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Så småningom kunde fler teknologiska steg tas. Bland annat så fick hemmadatorer bättre 
ljud eftersom företagen lyssnade på vad dataspelare och musiker ville ha (Collins, 2008). 
MIDI - Musical Instrument Digital Interface (elektroniskt gränssnitt avsett för musikbruk 
som används för att sammanlänka olika produkter) (The MIDI Association, u.å.), började 
användas i standardformat vilket underlättade enormt för spelkompositörer som inte längre 
behövde hantera svåra programmeringsspråk utan istället kunde skriva egen musik på sina 
keyboards. Nackdelen med MIDI var att hårdvaran ofta skiljde sig åt. Det innebar att samma 
instrument kunde låta annorlunda på två olika slags ljudkort, exempelvis när det gällde 
dyrare ljudkort som var mer specialiserade och vars instrument därmed lät mer realistiska. 
Diskussionen kring hur man skulle skapa dynamisk musik för spel var även i full gång. År 
1991 gav LucasArts ut sitt program iMUSE - Interactive MUsic Streaming Engine 
(LucasArts, 1991) som inkorporerade dynamiska ljudkomponenter i sitt system i syfte att 
tillåta mer anpassningsbar musik i spel än vad som funnits tidigare. MIDI var designat för 
linjär musik och därför var det svårt att komponera MIDI-baserad musik som intelligent 
kunde agera på händelser i ett spel. Resultatet blev abrupta klipp i musiken och väldigt 
tydliga övergångar. Målet med iMUSE var att lösa sådana problem och bli ett viktigt verktyg 
för spelkompositörer (Collins, 2008). 

‘The thing that’s hard about music for games is imagining how it’s going to 
work in the game. The iMUSE system was really good at letting the composer 
constantly test out the various interactive responses of the music: how 
transitions worked between pieces, how different mixes sounded when they 
changed based on game parameters, etc. Without a system like that, it’s much 
harder to conceive of the score as a coherent overall work.” 

Citat av Michael Land, kompositör (Collins, 2008, s. 51). 

Under mitten av 90-talet ökade minneskapaciteten hos konsoler och datorer och de 
teknologiska begräsningarna blev färre vilket tillät kompositörer att skapa all möjlig musik 
(Munday, 2007). Loopar kunde slopas till förmån för andra musikformat som tog större 
plats i minnet och detta innebar att spelmusiken också kunde ta större plats i spel generellt 
(Collins, 2008). Idag, mer än 40 år efter arkadmaskinernas begynnelse, har spel blivit en 
stor del av den västerländska populärkulturen och syns nu i flera olika former. Spelkonsoler 
och hemdatorer används fortfarande och spel för surfplattor och mobiler har börjat ta plats i 
spelbranschen. Både ljudkvalitén och maskinernas förmåga att återspegla den har 
förbättrats avsevärt. Eftersom teknologin har utvecklats så har även spelmusiken blivit mer 
avancerad och fler har börjat tala om att spelmusik kan ha en större påverkan på gameplay 
och inneha fler funktioner i en spelmiljö än tidigare. Spelmusiken har blivit så avancerad i 
både komposition och ljudkvalité att den likställs med orkestral filmmusik och har därför 
börjat få erkännande inte bara i spel- och mediakretsar, utan även hos den stora massan som 
konsumerar populärkultur (Wood, 2009). 

Rod Munday (2007, s. 51) menar att en viktig observation måste göras för att kunna förstå 
spelmusik som fenomen – att spelmusik är ett koncept som inte längre existerar. Han menar 
att musikgenren chiptune, inspirerad av den musikaliska ljudbild som blev synonymt med 
spel under 1970-1980-talet, är det enda som kan sägas vara riktig spelmusik idag. De 
tekniska begränsningar som präglade spelbranschen i dess första skede ledde till den tidiga 
spelmusikens tydliga och igenkännbara estetik, men nu ser branschen helt annorlunda ut 
och spelmusik kan bestå av vilken musikgenre som helst. Munday (2007) menar därför att 
spelmusik inte längre är ett begrepp och att dagens ”spelmusik” hellre bör beskrivas som ”…” 
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music that has been written for, or adapted to, video-games.” (Munday, 2007, s. 51) samt att 
den analytiska diskussionen kring spelmusik bör förskjutas från musikalisk form till 
musikalisk funktion.  

Collins (2008), å andra sidan, ser spelmusikens utveckling som en lång process som har 
pågått sedan musik först användes i spel. De tekniska begränsningar som funnits har tvingat 
kompositörer att bli kreativa vilket har lett till den estetik som många förknippar med ordet 
”spelmusik”. Faktorer som samhället, ekonomin och konsumenternas förväntningar har 
också påverkat spelmusiken och hur den lät i sin linda, men också hur den låter idag. Därför 
vore det kanske konstigt att se spelmusik som något som inte längre finns. Spelmusiken har 
tagit gigantiska steg från den stil som var vanlig under 1970-1980-talen men den har inte 
ersatts av något annat. Istället har den utvecklats och anpassat sig till nya innovationer, 
börjat ta större plats i spel och öppnat upp sig för nya sätt att fungera på (Collins, 2008).  

 

2.2 Dynamisk spelmusik 
 

Diskussioner om spelmusik har en tendens att även innefatta filmmusiken på grund av 
tekniska och estetiska likheter i hur musiken komponeras. I likhet med hur arbetet ofta går 
till när man skapar film, arbetar kompositören i nära samarbete med utvecklarna för att 
skapa ett konsekvent musikaliskt tema som skall stödja berättelseutveckling, förstärka 
känslor och få spelaren att känna inlevelse och en dragning till spelets fiktiva värld (Wood, 
2009). Många spel innehåller dessutom cinematics - filmiska klipp inuti spelet där spelaren 
har låg eller ingen kontroll över vad som händer och inte heller kan delta (Collins, 2008). 
Skapandet av musik för cinematics skiljer sig mycket lite från skapandet av filmmusik. 
Akademiker har tidigare pratat om film som spelets närmast besläktade medium på grund av 
dessa likheter, men det är en uppfattning som har ifrågasatts och kritiserats de senaste åren 
på grund av den största skillnaden som är spelets interaktivitet (Wood, 2009). Att tala om 
dataspel i förhållande till film kan vara viktigt för att förstå deras skillnader (Collins, 2008, s. 
5), men dessa två medium skiljer sig åt så pass mycket att diskussionen riskerar att hämmas 
om film alltid ska tas upp när fokus ligger på spel. Dataspel är en egen medieform med egna 
regler och egenskaper och kan inte likställas helt med någonting annat (Wood, 2009).   

Interaktivitet kan sägas vara dataspelets mest unika faktor. “…” as defined by theorist Andy 
Cameron (1995), to refer not to being able to read or interpret media in one’s own way, but to 
physically act, with agency, with that media.” (Collins, 2008, s. 3). När en spelare interagerar 
aktivt med spelets interface, länken mellan spelet och spelaren som innefattar både hårdvara 
(joystick, keyboard etc.) och mjukvara (klickbara ikoner etc.)  (Collins, 2008, s. 187), 
används både den fysiska och den mentala förmågan, vilket är annorlunda än vid medier 
som film och litteratur som kräver att mottagarens fysiska verklighet överskrids och ”glöms 
bort” för att hen ska vara helt mottaglig inför berättelsen som presenteras och kunna leva sig 
in i den. En bok eller en film kräver inte en aktiv, fysisk handling (om man inte räknar med 
att vända blad i en bok eller att sätta sig ner framför en tv). Dataspelarens fysiska verklighet 
är direkt integrerad med spelet genom gameplay vilket innebär att den som spelar ett 
dataspel automatiskt antar en aktiv och deltagande roll i jämförelse med filmen eller bokens 
”passive receiver” (Collins, 2008, s.3). När det gäller ljud och musik är spelaren alltså inte 
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bara en mottagare utan även en sändare genom att hen aktivt kan trigga ljud och musik inne 
i spelmiljön (Collins, 2008). 

Den större delen av spel består av gameplay där spelaren har kontroll över sina handlingar. 
Kompositören har i sin tur väldigt begränsad kontroll över hur spelaren kommer att handla 
eller röra sig i spelet och därför är det svårt att se till vad, och när, spelaren får höra. När en 
fixerad linjär berättelse saknas, eller är i kombination med interaktiva element, blir det svårt 
att skapa synkroniserat musikaliskt material till det som händer i spelet eftersom det inte går 
att anta hur varje enskild spelare kommer att agera. I ett icke-linjärt spel är spelarens egna 
val ännu mer märkbara då olika vägval ofta innebär flera utfall och därmed flera olika 
konsekvenser. Detta ger implikationer för spelmusiken som måste agera och reagera 
synkroniserat med en spelare trots att ingen förutom spelaren själv kan gissa sig till vilka 
vägval som kommer att väljas, hur och när. Linjär musik, som också används inom film, blir 
i dessa situationer för ”statisk”. Ett mer flexibelt synsätt på musikaliskt material krävs för att 
kunna skriva och anpassa musik för dataspel (Wood, 2009, s. 131).  

Ett alternativ till den linjära och ”statiska” musiken finns och den går under flera namn. 
Vissa kallar det dynamisk musik, andra benämner den som adaptiv musik eller interaktiv 
musik - det finns inte en enstaka, tydlig definition som används av hela forskningsfältet. För 
att det ska vara tydligt vad som menas och syftas på i detta arbete kommer Karen Collins 
definition att användas och utgås ifrån. Collins (2008) nämner tre begrepp för att definiera 
den här typen av musik och för att tydliggöra vad som räknas till den: “Interactive Audio - 
Sound events occurring in reaction to gameplay, which can respond to the player directly “...“ 
(Collins, 2008, s. 185). Detta kan till exempel vara när en spelare trycker på en knapp vilket 
gör att karaktären svingar med sitt svärd och som leder till att ett svischande ljud hörs. 
“Adaptive Audio - refers to sound that occurs in the game environment, reacting to 
gameplay, rather than responding directly to the user “…” (Collins, 2008, s. 183). Collins tar 
upp exemplet Super Mario Bros. (Nintendo R&D4, 1985) där musikens tempo fördubblas 
när tiden börjar ta slut i spelet. “Dynamic Audio - Any audio designed to be changeable, 
encompassing both interactive and adaptive audio. Dynamic audio, therefore, is sound that 
reacts to changes in the gameplay environment and/or in response to a user. “ (Collins, 
2008, s. 184). Dynamiskt ljud, menar Collins, innefattar båda aspekter och kan ses som ljud 
och musik som på ett flexibelt sätt kan anpassa sig och reagera på förändringar i spelet 
(Collins, 2008, s. 197-198). 

Den dynamiska musiken strävar efter att fungera synkroniserat i realtid med en spelare och 
syftar till att lösa problemet med att spelarens handlingar är för snabba eller för långsamma 
för musiken i spelet. För annan media som till exempel film går det att accentuera olika 
händelser med musik och kompositören kan bestämma att publiken ska höra ett visst stycke 
precis när en specifik scen visas. Man kan säga att dynamisk musik är ett sätt att använda 
och skriva musik på som ger liknande kontroll till en spelkompositör. 

“When music becomes adaptive it grows in its role as an active and dynamic 
participant in the interactive multimedia interplay. It is no longer just a 
redundant background feature or a clumsy kind of feedback but an elegant 
constructive enrichment. “ 

(Berndt, 2009, s. 3) 

 
Dynamisk musik må vara ett relativt nytt begrepp inom forskningen, men det är som tidigare 
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nämnt inte en ny företeelse. Redan under 1980-talet strävade spelutvecklare efter att skapa 
och implementera musik som kunde fungera dynamiskt i en spelmiljö. Sedan iMUSE 
(LucasArts, 1991), ett program vars system innehöll dynamiska ljudkomponenter, lanserades 
i början av 90-talet har fler program kommit ut på marknaden vilket innebär att det idag är 
betydligt lättare för den som vill skapa anpassningsbar musik än vad det var tidigare 
(Collins, 2008). Program som till exempel FMOD Studio (Firelight Technologies, 1994-
2016), en ljudmotor för dataspel och applikationsprogram, kan kopplas direkt till en 
spelmotor. Dynamisk musik har börjat bli mer av ett krav i spel, inte bara för att spelare har 
tröttnat på de repetitiva loopar som användes förr utan också för att det ökar 
produktionsvärdet (Collins, 2008, s. 139), och på grund av teknik som gör processen enklare 
än tidigare kan denna efterfråga på spel med dynamisk musik bemötas (Collins, 2008). 

Det finns undersökningar som har genomförts i syfte att ta reda på hur dynamisk musik 
påverkar en spelare, och en av dem är Hans-Peter Gasselseders undersökning kring inlevelse 
och spelnarrativ i koppling till dynamisk musik (Gasselseder, 2013). Där jämfördes bland 
annat graden av inlevelse hos respondenter som spelat ett spel med dynamisk musik, med 
graden av inlevelse hos respondenter som spelat samma spel med icke-dynamisk musik. ”…” 
subjects report higher imaginary and sensory immersion when playing the game 
accompanied by dynamic music.” (Gasselseder, 2013, s. 286). Data från studien visar att 
dynamisk musik, med sin förmåga att accentuera specifika höjdpunkter i ett spels narrativ, 
har förmågan att bidra till en högre grad av inlevelse hos spelaren än vad icke-dynamisk 
musik kan (Gasselseder, 2013). 

 

2.2.1 Exempel i spel  
 

Några exempel på spel som använder dynamisk musik är redan nämnda, som Frogger 
(Konami, 1981), Cavelon (Jetsoft, 1983) och Super Mario World (Nintendo EAD, 1990). För 
att nämna några nyare exempel finns bland annat Halo (Bungie, 2001) vars soundtrack är 
skrivet av Martin O’Donnell. För det första spelet i serien, Halo: Combat Evolved (Bungie, 
2001), hjälpte O’Donnell till att forma och utveckla ett program som gjorde det möjligt för 
hans musik att naturligt anpassa sig och gå från olika triggers, utlösande punkter, beroende 
på spelarens handlingar. L.A Noire (Team Bondi, 2011) är ett annat spel som har dynamiska 
inslag, ofta kopplade direkt till gameplay-element. Några exempel är musik som gradvis blir 
mer spänd under förhör och musik som förändras varje gång spelaren ska skynda sig till en 
brottsplats. En annan dynamisk teknik är att använda lager som i spelet LittleBigPlanet 
(Media Molecule, 2008). I banorna finns utplacerade triggers där olika lager ska startas. 
Alla lager på en bana fungerar ihop harmoniskt och kan därför spelas upp både samtidigt 
och på egen hand (Phillips, 2015). 

”For LittleBigPlanet games, each individual layer needs to have enough 
content to stand on its own, and yet still work when all the layers are played 
simultaneously. This allows the music to be very interactive during gameplay: 
the layers can all be played separately, or they can be played in lots of 
different combinations.”  

(Phillips, 2015, s. 1) 
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Portal 2 (Valve Corporation, 2011), vars musik är skriven av Mike Morasky, är ytterligare ett 
exempel på spel där musiken syftar till att bli en del av själva spelet. Ett system som var lätt 
att anpassa skapades för att hantera det dynamiska ljudet i spelet och den musikaliska 
interaktiviteten var huvudsakligen designad för att reagera på gameplay. Wilde (2011) 
diskuterar i sin text att mycket av musiken i spelet verkar komma från objekt i spelmiljön 
vilket ger en känsla av att upptäcka och utforska spelet med hjälp av spelmusiken (Wilde, 
2011). I Portal 2 (Valve Corporation, 2011), som är ett pusselspel, finns även musik direkt 
kopplad till pusselmoment. Exempel är lager som läggs på när spelaren klarat specifika delar 
i ett pussel. Pussel i spelet fungerar därför som interaktiva musikinstrument som spelaren 
kan trigga och utforska i takt med spelets gång (Wilde, 2011). 

 

2.3 Musikalisk dissonans och konsonans 
 

Dissonans och konsonans som begrepp förklaras på olika sätt beroende på vem man frågar. 
För detta arbete kommer två definitioner och perspektiv att användas – en generell och 
allmän definition som utgår ifrån subjektivitet och en musikteoretisk definition som utgår 
från termer inom musikteoretisk praxis. Dessa två kategorier kommer att förklaras enskilt, 
men även förenas och komma samman med hjälp av studier som har förankrat subjektiva 
upplevelser med musikteoretiska principer och frekvensförhållanden. Den subjektiva 
upplevelsen av dissonans och konsonans kan skilja sig åt mellan personer och även skilja sig 
åt mellan kulturer (Kagan & Zentner, 1998). Detta arbete kommer därför att fokusera enbart 
på den västerländska musikkulturen och vad personer som är uppväxta med västerländsk 
musik upplever som dissonant och/eller konsonant. ”Musikteori” i texten syftar alltså på 
västerländsk musikteori. 

 

2.3.1 Musikteoretisk definition 
 

Dissonans och konsonans syftar inom musikteorin på olika musikaliska intervall. Ett 
intervall beskriver avståndet i tonhöjd mellan två toner som har olika frekvenser och kan 
syfta på både toner som spelas efter varandra i en melodi – ett melodiskt intervall, och toner 
som klingar samtidigt i till exempel ett ackord – ett harmoniskt intervall (Jansson, 2011, s. 
82). Skillnaden i frekvens mellan tonerna i intervallet visas oftast som en eller flera 
halvtoner. Halvtonen är det kortaste avståndet mellan två toner som ligger bredvid varandra 
i den diatoniska skalan (det som i västvärlden kallas en durskala) (Kagan & Zentner, 1998). 

Prim, ters, kvint, sext och oktav är konsonanta intervall. Intervallen kallas för ”vilande” 
intervall och kräver ingen upplösning. Alla andra intervall räknas enligt traditionell sats (sats 
med rötter från tidsperioden 1500-1700) som dissonanta – intervall som innehar en naturlig 
”spänning”. De dissonanta intervallen är tritonus (överstigande kvart), liten och stor sekund, 
liten och stor septima och kvart. I musikteorin delas de dissonanta intervallen upp i två 
kategorier - mild dissonans och skarp dissonans. De milda är stor sekund, kvart, tritonus och 
liten septima medan de skarpa är liten sekund och stor septima. Enligt musikteorin bör de 
dissonanta intervallen användas restriktivt och alltid upplösas till en konsonant klang för att 
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”spänningen” ska släppa (Ingelf, 1997, s. 24-26). Detta förhållningssätt till dissonans skulle 
kunna bero på att människor i regel verkar uppfatta dissonanta intervall som just ”spända” 
(Kagan & Zentner, 1998).   

Användning av olika intervall har inom den västerländska musikteorin förändrats något de 
senaste århundradena. Under medeltiden sågs tritonus (överstigande kvart) till exempel som 
”djävulen i musiken” på grund av att dess talförhållande sågs som motsatsen till det 
talförhållande som behagade den kristna guden (Jansson, 2011, s. 88). Tritonus var under 
denna period förbjudet att använda sig av. Under 1500-talet undvek man också tritonus-
intervallet eftersom det ansågs svårsjunget. Under 1700-talet användes så gott som alla 
intervall inom oktaven. Förminskade och överstigande intervall användes dock sparsamt i 
musik men sågs som betydelsefulla och särskilt uttrycksfulla när de väl ingick.  Från och med 
slutet av 1700-talet började tritonus-intervallet bli vanligare och sågs så småningom som 
vilket annat intervall som helst (Ingelf, 1997, s. 151). Både tritonus, förminskade och 
överstigande intervall är dissonanta intervall som länge har undvikits av olika anledningar 
eller använts mycket sällan. Enligt musikteorin verkar allt som oftast konsonans vara att 
föredra (Ingelf, 1997) och kanske beror detta på att dissonans uppfattas som mer 
påfrestande och ”spänt” än vad konsonans gör. 

 

2.3.2 Allmän definition 
 

Generellt förklaras konsonans och dissonans ofta som subjektiva upplevelser där konsonans 
är en kombination av toner (med olika frekvenser) som flertalet personer upplever som 
behagliga, och dissonans en kombination av toner (med olika frekvenser) som flertalet 
personer upplever som obehagliga (Kagan & Zentner, 1998). Vissa ställer sig kritiska till en 
absolut definition av konsonans och dissonans på grund av subjektiviteten hos begreppen 
som av flera inte anses vara tillräckligt vetenskapliga (Kagan & Zentner, 1998). Även om 
konsonans och dissonans ofta beskrivs utifrån subjektivitet så förekommer liknande resultat 
i olika studier där testpersoner har fått ranka olika intervall efter behag och obehag. 
Schellenberg och Trehub (1994) har samlat flera av dessa studier för att hitta kärnan och har 
kommit fram till att vuxna personer i regel uppfattar oktaven, kvinten och den rena kvarten 
som mest konsonanta, samt den lilla sekunden som mest dissonant. Detta är alltså näst intill 
identiskt med vad musikteorin anser är konsonanta och dissonanta intervall (även om inte 
alla intervall nämns) vilket ytterligare styrker att det finns ett generellt och likartat tycke 
kring konsonans och dissonans. Dessa resultat, och dess likheter, har motiverat ett strävande 
inom forskningen efter att finna de objektiva, akustiska egenskaper som karaktäriserar 
konsonans och dissonans, med målet att försöka ta reda på exakt vad det är med dessa 
intervall som framkallar upplevelsen av behag och obehag och för att nå en definition 
bortom åsikter hos enskilda individer (Kagan & Zentner, 1998).  

 

2.3.3 Objektiv mätbarhet 
 

Sedan Pythagoras (år 580 f.v.t till 495 f.v.t) har frekvensförhållandet mellan toner ansetts 
viktigt och grundläggande för vad konsonans och dissonans är (Schellenberg & Trehub, 
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1994). En ton består av en grundläggande frekvens plus en mängd övertoner och dessa 
övertoners placering, samt amplituden, är det som avgör ett instruments klangfärg. 
Övertonerna kan räknas ut genom att multiplicera den grundläggande frekvensen - “…” For 
example, a complex tone with a fundamental frequency of 100 Hz has of upper harmonics of 
100, 200, 300, 400, 500 Hz and so on “...“ (Kagan & Zentner, 1998, s. 484). Teoretikern och 
fysikern Hermann von Helmholtz (1863) lade fram en teori om att tonpar bedömdes som 
konsonanta när störst antal övertoner matchade - en idé som blev populär. Idén blev senare 
preciserad utav Plomp och Levelt (1965) som fastställde ett critical band för två rena 
sinusvågor som den minsta frekvensskillnad mellan dem som inte gav upphov till dissonanta 
tendenser. Denna generalisering fungerade dock inte särskilt bra för mer komplexa toner 
(Kagan & Zentner, 1998). Utifrån dessa forskare kan det antas att det är svårt att mäta 
dissonans och konsonans utifrån ett objektivt perspektiv på grund av en tons komplexitet 
och övertoner. Om en objektiv och absolut definition ska hittas krävs troligtvis en ingång i 
forskningen baserad på teknikalitet (frekvenser och övertoner) och möjligtvis även i 
kombination med den mänskliga hjärnans respons till dissonans och konsonans. Detta 
arbete kommer därför endast att utgå ifrån de tidigare nämnda studierna kring vilka 
intervall som upplevs dissonanta och konsonanta samt dissonans och konsonans utifrån den 
västerländska musikteorins praxis. 

 

2.3.4 Kultur eller medfödd egenskap? 
 

Helmholtz och senare fysiker trodde att upplevelsen av konsonans var ett psykologiskt 
resultat av att fysiska-akustiska lagar opererade utifrån medfödda egenskaper i 
hörselsystemet. Andra, bland annat moderna musikteoretiker och kompositörer, menar att 
upplevelsen av konsonans beror på musikalisk tradition och kompetens i en viss kultur och 
att det inte finns någon typ av medfödd partiskhet mot vare sig konsonans eller dissonans 
(Kagan & Zentner, 1998). För närvarande anses nivån av upplevd konsonans var ett resultat 
från både sensoriska och empiriska faktorer. Sensorisk konsonans är konstant över 
genregränser och över många kulturer, medan musikalisk konsonans kommer från 
erfarenhet om vad som låter ”bra” i en specifik musikgenre (Schellenberg & Trehub, 1994). 
Så ligger det någon sanning i en medfödd partiskhet för eller mot konsonans och dissonans 
överhuvudtaget? Vissa studier antyder det, som Jerome Kagan och Marcel Zentners studie 
på spädbarn (Kagan & Zentner, 1998, s 483-492).  

Kagan och Zentner (1998) hade en hypotes om att barnen skulle ha en medfödd 
favoriserande partiskhet gentemot konsonans över dissonans. Hypotesen förväntade sig 
också att barnen skulle vara mer uppmärksamma och visa färre tecken på ängslan och 
obehag vid de konsonanta melodierna än vid de dissonanta melodierna. I undersökningen 
blev barnen exponerade inför konsonanta och dissonanta versioner av två melodier, alltså 
fyra olika versioner totalt. De dissonanta versionerna var komponerade med små sekunder, 
och de konsonanta versionerna var komponerade med små och stora terser. För att försäkra 
sig om att melodierna skulle uppfattas som antingen dissonanta eller konsonanta så 
genomfördes först ett pilottest med 24 studenter. Studenterna fick svara på vilken av två 
versioner (en konsonant version och en dissonant version) av den ena melodin som de 
föredrog. 23 personer visade en preferens för den konsonanta versionen och när de tillbads 
kommentera varför de hade valt som de hade gjort svarade många att den dissonanta 



 13 

melodin ”was hurting their ears”, alltså att musiken gjorde ont i deras öron (Kagan & 
Zentner, 1998). 

I studien på barn ingick 16 pojkar och 16 flickor, alla fyra månader gamla, det vill säga 32 
barn totalt. Data ifrån studien visar att barnen tittade betydligt längre mot ljudkällans 
riktning och rörde sig mindre vid de konsonanta versionerna än vid de dissonanta. När de 
fick höra de dissonanta versionerna så verkade de mer irriterade och vände sig bort från 
ljudkällan fler gånger än vid de konsonanta versionerna. Dessa resultat tyder på att spädbarn 
kanske har en medfödd biologisk benägenhet att uppfatta konsonans som trevligare och 
behagligare än dissonans (Kagan & Zentner, 1998). Trots denna antydan kan man hävda att 
barn som är fyra månader redan har hunnit skapat sig en tonalitet - en förståelse för 
tonarter, melodier och harmonier enligt sin kulturs musikpraxis. Även ett nyfött barn kan ha 
hört musik genom sin mammas mage och kan därmed ha skapat sig en uppfattning om vad 
som är ”rätt” slags musik och vad som är ”fel” – bara genom att registrera vad den närmaste 
omgivningen i regel har lyssnat på. Detta är intressanta tankar som tåls att tänka på när 
medfödd uppfattning kring dissonans, och konsonans, diskuteras. Fler vetenskapliga studier 
krävs för att nå närmare sanningen, men en sak som är säker är att det vi i västvärlden kallar 
dissonans väcker starka känslor - både positiva och negativa.  

 

2.3.5 Exempel i spel 
 

Inom film används dissonans i musik för att skapa en atmosfär som utgår ifrån skräck och 
rädsla. Spelmusiken har tagit inspiration från denna konvention på flera sätt, bland annat 
genom att inkorporera filmmusikens användning av ekoeffekter, gnisslande stråkar, 
dissonant brus och symfoniska kluster (Whalen, 2004). När musikalisk dissonans används i 
spel är det för det mesta för att sätta en viss stämning eller känsla. Dissonans är vanligt 
förekommande i skräckspel där det används för att inge obehag och få spelaren att känna att 
något är fel. ”…” horror games employ dissonant music to rack up the tension and put the 
player on edge ”…” (Munday, 2007, s. 61). Ett exempel är skräckspelet Silent Hill (Konami, 
1999) som gavs ut 1999 och som använder dissonans och andra element i ljudbilden för att 
skapa en ambient och dynamisk grund (Whalen, 2007). I Silent Hill används en 
kombination av tystnad och ljud för att skapa en skrämmande atmosfär: 

”…” This alternation keeps the player off-balance and compresses the dialectic 
between silence and sound into an encapsulation of the game’s overarching 
rhytm of silence and noise. ”…” In a finer sense, situations or patterns that 
exhibit narrative-like structure, in building and resolving tension through 
musical elements like volume or dissonance, operate through the same logic 
of adding or subtracting layers to or from the soundtrack.” – (Whalen, 2007, 
s. 78). 
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3 Problemformulering  
 

Dynamisk musik är ett ämne som det talats mer om de senaste åren - både inom 
forskningsvärlden och på konferenser om ljud och musik. En fråga som har tagits upp är om 
den dynamiska musiken kan påverka en spelare mer än vad icke-dynamisk musik gör. Flera 
forskare verkar enas om att spelmusik bör ses som en integrerad del av ett spel, ett motiverat 
designval och inte bara en känslomässig bakgrund, och att den dynamiska musiken kan vara 
ett viktigt verktyg för att uppnå detta (Wood 2009; Collins 2008; Berndt 2009; Munday 
2007). Många kompositionstekniker och strategier har diskuterats (Berndt 2009; Berndt & 
Hartmann 2007; Collins 2008; Sweet 2014) för att komma fram till vilka av dessa som kan 
och bör användas för att producera dynamisk musik, men diskussionen kring hur dynamisk 
musik påverkar en spelare är för det mesta spekulationer som hänvisar till existerande spel. 
Få vetenskapliga studier har genomförts över den dynamiska musikens effekt och påverkan 
på en spelare och de som finns fokuserar i mångt och mycket på narrativ, berättelsen, i 
samband med graden av inlevelse (Gasselseder, 2013). Det verkar finnas en brist på 
undersökningar vars huvudfokus ligger på spelarens val, handling och/eller problemlösning 
i en spelmiljö i koppling till dynamisk musik. 

Att tala om dissonans inom ljud och musik är ingenting nytt inom forskningen, även om 
åsikterna skiljer sig åt i huruvida dissonans och konsonans bör, och ens kan, definieras 
(Zentner & Kagan, 1998). Flera forskningsstudier (Schellenberg & Trehub 1994; Kagan & 
Zentner 1998) tyder på att människor uppfattar vissa musikaliska intervall som behagliga 
(konsonanta) och andra intervall som obehagliga (dissonanta) och att människor kanske har 
en medfödd partiskhet som favoriserar konsonans framför dissonans. Det verkar dock inte 
finnas forskning om att använda dissonans i musik i förhållande till gameplay och som 
designfunktion. Skulle det vara möjligt att genom dissonans i dynamisk musik påverka vilka 
val, eller icke-val, en spelare gör i en spelmiljö? Skulle en speldesigner kunna använda sig av 
dissonans i dynamisk spelmusik för att hjälpa en spelare? 

Detta arbete syftar till att undersöka hur musik som fungerar dynamiskt i en spelmiljö med 
hjälp av dissonans påverkar en spelares möjlighet att lösa ett pusselspel. Frågeställningen för 
detta arbete lyder som följande; 

• Hur påverkar dynamisk musik med inslag av dissonans spelarens möjlighet att lösa 
ett pusselspel? 
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3.1 Metodbeskrivning 
 

Metoden för arbetet har bestått av tre övergripande moment – en förstudie, pilottester och 
en mindre undersökning. För att besvara frågeställningen ”Hur påverkar dynamisk musik 
med inslag av dissonans spelarens möjlighet att lösa ett pusselspel?” behövdes kunskap om 
pusselspel och dynamisk komposition vilket hämtades i en förstudie. Genom kunskap 
hämtad från förstudien skapades ett pusselspel samt två musikstycken, ett som var 
konsonant och ett med dissonantbildande toner, som implementerades dynamiskt i 
pusselspelet. För att ta reda på hur den dynamiska musiken påverkade problemlösning i 
spelet utfördes en undersökning där ett antal testpersoner fick spela spelet under 
observation och efteråt beskriva sin spelupplevelse. Statistisk data om testpersonernas 
spelvanor och musikbakgrund samlades in för jämförelser om skillnader skulle uppstå. 

 

3.1.1 Etik 
 

Forskningsrådet för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (HSFR) tog i sin 
dåvarande form under 1990-talet fram ett antal etiska riktlinjer som skulle vara till hjälp när 
människor ska ingå i forskning. I riktlinjerna finns fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 
om att forskaren måste informera de personer som berörs av forskningen om vad studien går 
ut på och vad eventuella resultat ska användas till. Samtyckeskravet syftar på lämnade 
uppgifter och/eller deltagande från testpersonernas sida. Berörda personer har rätt att 
bestämma om de vill delta eller ej och har rätt att endast delta under vissa villkor. 
Testpersoner har också rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Konfidentialitet 
handlar om att forskaren måste behandla lämnade uppgifter med stor noggrannhet så att 
personlig integritet inte kränks eller anonymitet röjs på något sätt. Det fjärde kravet, 
nyttjandekravet, innebär att forskaren endast får använda insamlade uppgifter i 
forskningssyfte (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004, s. 126). Dessa riktlinjer har 
använts och följts i arbetet.  

 

3.1.2 Förstudie 
 

För att kunna skapa artefakten behövde nödvändig kunskap samlas in och därför 
genomfördes en förstudie. I förstudien undersöktes pusselspel som begrepp för att 
införskaffa en förståelse för dess egenskaper och uppbyggnad. Dynamiska 
kompositionstekniker studerades också utifrån litteratur inom ämnet. 
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3.1.3 Artefakt 
 

Två musikstycken, ett konsonant och ett dissonant, komponerades baserade på en 
kombination av de intervall som undersökts i studierna granskade av Schellenberg och 
Trehub (1994) och de intervall som inom den västerländska musikteorin uppfattas som 
antingen konsonanta eller dissonanta. En hypotes om att tydlig melodik skulle kunna ge 
upphov till allt för markanta skillnader i musiken avgjorde musikens ambienta och 
atmosfäriska stil. Nackdelar med denna typ av musik är att förändringar i musiken (som 
dissonanser) kan bli för vaga och subtila och att de därmed inte märks av alls vilket gör att 
de kanske inte hjälper spelaren. Fördelar med ambient musik är att spelaren ”slipper” märka 
att denne blir hjälpt, vilket kan vara mindre störande för de spelare som vill lösa pussel på 
egen bedrift. Det är också mer fördelaktigt om musiken är avsedd att påverka spelare på ett 
omedvetet plan. Programmet Logic Pro X (Apple Inc., 2013) och dess syntbibliotek användes 
för att komponera och producera de två kompositionerna.  

Med en hypotes om att pusselspel för det mesta löses i stillhet med mentalt fokus på 
uppgiften, till skillnad från i andra genrer där det finns parametrar som kan vara ”störande” 
för en spelare (som exempelvis action, snabba beslut och en tydlig, märkbar ljudbild), valdes 
genren pusselspel med tanken om att musiken skulle få en så god chans att påverka som 
möjligt. Ett pusselspel med enkel grafisk stil skapades och utvecklades i spelmotorn Unity 
(Unity Technologies, 2005b). Med hjälp av insamlad kunskap om dynamiska 
kompositionstekniker ifrån förstudien implementerades kompositionerna i spelet med ett 
dynamiskt ledtrådssystem. Pusslet i spelet utvecklades för att vara komplicerat och med syfte 
att vara icke-pedagogiskt för att ta reda på om det skulle vara de musikaliska ledtrådarna 
som hjälpte, eller inte hjälpte, spelaren att nå en lösning. Målet med spelet var att det endast 
skulle gå att lösa om det fanns musikaliska ledtrådar till hjälp.  

 

3.1.4 Pilottester 
 

Tre olika pilottester genomfördes och därför är detta stycke uppdelat i tre delar.  
 

Pilottest 1 – Musikstyckenas dissonans och konsonans 

Kagan och Zentners pilottest användes som förlaga och inspiration. 10 personer fick lyssna 
på de två kompositionerna online och välja om de föredrog antingen komposition 1 
(dissonant) eller komposition 2 (konsonant). Detta test gjordes för att försäkra att det inte 
bara var intervall som uppfattades som dissonanta eller konsonanta utan också 
kompositionerna i sina helheter.  

Fördelar med denna metod är att den är tidseffektiv då det är enkelt att få personer att delta 
och att insamlad data skickas tillbaka i skriftlig form vilket underlättar för dataanalyser. Det 
är dessutom en öppen fråga där individerna själva får välja om de ska svara kort eller 
utförligt vilket ger möjlighet till kvalitativa svar även om testet skedde på ett huvudsakligen 
kvantitativt sätt. Nackdelar med ett online-test är att det inte finns någon möjlighet att 
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kontrollera om testpersonerna lyssnar på musiken eller att rekommendationerna följs. Att 
genomföra pilottestet på plats hade inneburit en större tidsomfattning eftersom lokal måste 
bokas och förberedas och testpersonerna hade behövt avsätta tid för att ta sig till testlokalen 
(vilket kan leda till svårigheter med att finna villiga testpersoner), men lyssningsmiljön hade 
kunnat påverkas och därmed säkerställt att testpersonerna hade haft liknande 
lyssningsmiljöer och liknande förutsättningar för att bedöma kompositionerna. 

Testpersonerna valdes ut på måfå vilket innebär en enkel urvalsprocess, men också att 
personerna som valdes ut inte var en homogen grupp eftersom ingen hänsyn togs till ålder, 
kön och/eller musikbakgrund. En icke-homogen grupp kan vara en fördel om det blir ett 
tydligt resultat, eftersom det då stärker att resultatet gäller för flera olika slags människor. 
En homogen grupp kan minska studiens omfattning och skala men kan också göra 
eventuella resultat mer trovärdiga. För ett pilottest i liten skala krävs liknande studier för att 
säkerställa resultat eller antydan till resultat. 

 

Pilottest 2 – Undersökningens struktur 

I pilottest 2 fick en testperson besvara en enkät, spela spelet under videoobservation och 
sedan genomgå en semistrukturerad intervju vars ljud spelades in. Till sist samlades åsikter 
och kritik in för att se om eventuella förändringar behövde göras.  

 

Pilottest 3 – Undersökningen med reviderad struktur 

Efter pilottest 2 genomfördes fyra tester med enkät, spelsession och intervju för att pröva en 
korrigerad version av artefakten och se över åtgärdade brister som hade upptäckts i den 
valda datainsamlingsmetoden. 

 

3.1.5 Urval  
 

8 studenter, hälften män och hälften kvinnor, i åldern 18-30 med någon dataspelsvana blev 
tillfrågade att delta i studien vilket innebär ett selektivt urval. Det som räknades som 
dataspel var någon form av interaktiv underhållning som spelas på någon form av dator 
(exempel är datorer, mobiltelefoner, surfplattor och spelkonsoler). En hypotes fanns om att 
personer utan spelvana skulle fokusera mer på praktiska detaljer (som att lära sig 
spelkontroller) än på att spela spelet. På grund av risken med att dissonanserna då skulle 
missas ansågs testpersoner med spelvana som en mer passande målgrupp. Ett annat 
urvalskriterium var att ingen av personerna skulle studera en musikalisk programinriktning. 
Detta kriterium fanns på grund av en hypotes om att personer som bedriver musikaliska 
studier lyssnar mer noggrant på ljud och musik än vad andra personer gör, och därför sågs 
det inte som en målgrupp som kunde jämföras och/eller ställas mot en större, generell grupp 
människor.  

Testpersonerna delades upp i två grupper, varav en var en kontrollgrupp, med 2 män och 2 
kvinnor i varje grupp. 8 personer sågs som ett realistiskt antal testpersoner att sträva efter på 
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grund av arbetets omfattning och den tid som var avsatt för tester. Studenter i åldern 18-30 
år valdes för att många högskolestudenter befinner sig i den åldersgruppen och för att 
studenter är en tillgänglig testgrupp då detta arbete genomförts vid en högskola. Detta 
innebar en effektivisering av tid och gav en möjlighet till avslappnade, bekväma testpersoner 
eftersom de skulle genomföra undersökningen i bekanta lokaler. Myndiga testpersoner 
innebar att de själva kunde ge sitt godkännande till att delta i studien och ge sitt samtycke till 
video- och ljudinspelning vilket försäkrade en praktisk process (till skillnad från vid 
omyndiga testpersoner där förmyndare först måste ge sitt godkännande). Enligt PEGI (Pan-
European Game Information - en europeisk standardiserad åldersmärkning för dataspel) får 
personer över 18 år även spela alla slags spel (Dataspelsbranschen, 2010a) och detta betyder 
att testpersonerna som valdes har haft möjlighet till en bred spelupplevelse. Detta innebär i 
sin tur att testpersonerna var lämpliga kandidater för studien eftersom den fokuserar på 
målgruppen dataspelare. 

 

3.1.6 Datainsamling och undersökning 
 

Ett avskilt rum beläget i Högskolan i Skövdes lokaler användes till testerna för att undvika 
störningsmoment. Testpersonerna fick information om testets delar på förhand så att de var 
förberedda och därmed skulle kunna slappna av under testet. Under testet samlades 
testpersonernas samtycke in och information om testets delar gavs återigen, i enlighet med 
HSFR:s informationskrav (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004, s. 126). Att ge tydlig 
information var viktigt så att testpersonerna skulle uppleva situationen som lugn och trygg. 
Information om testpersonernas rätt att avbryta testet när som helst gavs också i enlighet 
med HSFR:s samtyckeskrav (Østbye et al. 2004), samt att de skulle förbli anonyma. 
Testpersonerna fick veta att de kunde ställa frågor när som helst under testet om något var 
otydligt. Denna information gavs för att avdramatisera situationen, skapa en trygg atmosfär 
och för att fånga upp tankar som testpersonerna eventuellt inte hade uttryckt annars.  

Testpersonerna fick sedan besvara en skriftlig enkät med avsikt att samla in information om 
testpersonernas kön, ålder och spelvanor. I enkäten fick testpersonerna även skatta sitt 
mående. Frågor om musikvanor ställdes inte med intentionen av att inte avslöja studiens 
musikaliska fokus, då det finns en risk att testpersoner med denna vetskap då skulle 
fokusera mer på spelets musik än på spelet som helhet. Att börja med en skriftlig enkät, 
vilket urvalsgruppen studenter har tidigare erfarenhet av, kan bidra till att göra 
testpersonerna fokuserade och för att få dem att ställa in sig på att de befinner sig i en 
testmiljö. Fördelar med att använda en enkät är att den samlar in material som är lätt att 
ställa upp i statistik eftersom det är fakta, men det kan vara svårare att samla in djupare 
information om varför testpersonerna svarar som de gör. En annan nackdel är att enkäter 
kan uppfattas som tråkiga och stela och därför har enkäten i denna undersökning varit kort 
och koncis (Ejvegård, 2010, s. 55). Anledningen till att den var skriftlig och inte utformades 
som en intervju var att det skulle bli lättare och gå fortare att i ett senare skede granska och 
ställa upp all data (Ejvegård, 2010, s. 55). 

Efter enkäten fick testpersonerna spela pusselspelet. Under spelsessionen blev 
testpersonerna samt datorskärmen inspelade. Fördelar med observation är att den samlar in 
kvantitativ data – i detta fall testpersonens kroppsrörelser och verbal kommunikation samt 
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själva spelsessionen. Nackdelar med observation är att testpersonerna kan känna sig 
iakttagna vilket kan distrahera eller göra testpersonerna osäkra. För att minimera denna 
risk, och få dem att lägga mer fokus på spelet, så filmades de snett bakifrån. En funktion i 
spelet samlade även in kvantitativ data under spelsessionerna och registrerade handlingar 
som gjordes av testpersonerna. 

Efter spelsessionerna genomfördes intervjuer i semistrukturell form. Semistrukturell form 
innebär att intervjuaren på förhand har bestämt de teman som intervjufrågorna gäller, men 
att det likt intervjuer av ostrukturerad karaktär finns möjlighet till att flexibelt ställa 
uppföljande frågor inom ramen för det valda temat (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 
2004, s. 103). Denna metod bidrar med möjligheten att få en djupare förståelse för testets 
resultat och för hur testpersonerna har upplevt spelet, till skillnad från kvantitativa metoder 
som ger ett resultat men inte besvarar frågan om varför resultatet ser ut som det gör. En 
nackdel med intervjuer är att det kan ta lång tid att transkribera och analysera insamlad data 
och därför ställdes bara de mest relevanta frågorna (samt ett par uppföljande frågor). 
Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att samla svar och eventuella uppföljande 
frågor som annars skulle kunna missats vid nerskrivning för hand. En nackdel med att spela 
in intervjuer är att testpersonerna kan komma att tänka på hur deras röster låter och därmed 
bli spända i situationen, vilket lätt kan ta bort fokus ifrån intervjufrågorna (Ejvegård, 2010, 
s. 51). Trots detta är ljudinspelning att föredra för att undvika att missa intressanta svar. 
Frågor om spelets musik, samt om testpersonernas musikvanor och musikaliska bakgrund, 
ställdes mot slutet av intervjun för att inte avslöja för testpersonerna att undersökningens 
fokus låg på musik. Detta för att samla in så oredigerade och icke-styrda svar som möjligt 
och för att komma åt testpersonernas första intryck av spelsessionen samt spelet som helhet.  

Dessa tester har genomförts på ett kvalitativt sätt för att få djupgående data, men metoder 
för att samla in kvantitativ data såsom videoobservationer och en enkät har använts som 
komplement. Fördelen med en kvantitativ utformning är att den genererar en stor mängd 
data vilket kan ge ett tydligare och mer tillförlitligt resultat. Ett kvantitativt resultat kan visa 
att påverkan har skett, men dessvärre inte ta reda på de bakomliggande anledningarna. En 
kvalitativ metod har därför ansetts nödvändig för att ta reda på vilka faktorer som har 
påverkat resultaten och varför. 

  

3.1.7 Dataanalys 
 

En enkät användes för att samla in information om testpersonernas spelvanor och deras 
mående vilket kartlades i tabeller.  Testpersonerna fick skatta sitt mående både före och efter 
spelsessionen och dessa två variabler jämfördes för att se om skillnader hade uppstått. 
Spelsessioner och testpersoner spelades in med mobiltelefon för att kunna analysera 
musikstyckenas dissonans och konsonans i förhållande till vilka handlingar testpersonerna 
gjorde i spelet. Utifrån de inspelade observationerna antecknades testpersonernas 
handlingar, tillvägagångssätt för att lösa pusslet, kommentarer och fysiska reaktioner för att 
analyseras ihop med musiken. En funktion i spelet registrerade handlingar som gjorts och 
om det var handlingar som ledde till lösningen eller ej. Denna information användes för att 
komplettera data som samlades in från videoobservationer.  
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Skillnader mellan testpersonernas spelsessioner ställdes sen mot skillnaderna i 
testpersonernas spelvanor för att se om det fanns mönster eller förklaringar till hur 
spelsessionerna hade utförts. En kvalitativ semistrukturerad intervju med fokus på 
spelupplevelse genomfördes för att samla in djupare svar om hur testpersonerna uppfattade 
spelet, och musiken, och dessa data analyserades ihop med den statistiska informationen 
från spelsessionerna. En analys av intervjusvaren gjordes för att se om testpersonerna 
uppfattade de konsonanta och dissonanta skillnaderna i musiken och för att se om de förstod 
pusslets mekanik och syfte.  
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4 Genomförande  
 

4.1 Förstudie 
 

4.1.1 Pusselspel – en överblick 
	  
	  

”The Random House Dictionary defines a puzzle as ”a toy or other 
contrivance designed to amuse by presenting difficulties to be solved by 
ingenuity or patient effort.” A humorous but insightful definition is ”a simple 
task with a bad user interface.” For example, twisting the faces of a Rubik’s 
Cube is a deliberately bad user interface for the simple task of turning all the 
faces solid colors. My favorite definition of ”puzzle” came out of a 
conversation with puzzle collector and longtime friend Stan Isaacs: 

1. A puzzle is fun,  

2. and it has a right answer. 

Part 1 of the definition says that puzzles are a form of play. Part 2 
distinguishes puzzles from other forms of plays, such as games and toys ”…” 
(Kim, 2008, s. 35). 

Ett pussel är ett problem som inte har en enkel lösning, men ett huvudkrav för pussel är att 
en lösning måste finnas – annars är det inte ett pussel. Utmaningen för spelaren är allt som 
oftast att finna denna lösning (Oxland, 2004, s. 40). Som Scott Kim (2008, s. 35-39) tar upp 
i citatet ovanför är en av pusslets komponenter även att det ska vara ”roligt”. Vad som anses 
vara ”roligt” är en mycket subjektiv upplevelse - olika människor föredrar olika slags pussel 
och därför varierar även personers förmåga att lösa olika typer av pussel. En tydligare bild av 
vad ett pussel går ut på och består av kan hittas i designperspektivet. Enligt Scott Kim finns 
det två aspekter av pusseldesign. Level design handlar om att skapa ett pussel med ett 
bestämt antal regler, en distinkt stil och en röd tråd anpassad för en specifik svårighetsgrad. 
Den andra aspekten är rule design, vilket avser övergripande regler, mål och pusslets format. 
Vissa regeluppsättningar kan generera ett flertal pussel (som t.ex. Sudoku) medan andra 
bara kan skapa ett enda, men unikt, pussel. Målet för designern är att skapa ett pussel som 
ger spelaren en trevlig känsla samtidigt som det är utmanande nog att hålla spelaren i ett 
flow. Att fånga spelarens uppmärksamhet med ett åtråvärt slutmål, att lära spelaren reglerna 
på ett lättillgängligt och intressant vis, att ge spelaren feedback under gameplay så att 
spelaren bibehåller fokus och vilja att lösa pusslet samt att belöna spelaren när pusslet är löst 
är viktiga faktorer som kan tas i åtanke vid design om syftet är att utveckla ett stabilt, 
engagerande och förhoppningsvis ”roligt” pussel för den som spelar (Kim, 2008, s. 39).   

Ett pussel bör inte vara för lätt då det kan göra spelaren besviken men samtidigt inte för 
svårt då spellusten riskerar att försvinna. Ett pussel kan verka enklare än vad det egentligen 
är och kan då uppmuntra till lösning trots att det är en komplicerad väg fram till svaret. Vid 
väldigt komplicerade pussel kan det enligt Fullerton (2008) vara en idé att ge spelaren hjälp, 
men det är viktigt att det bara är precis tillräckligt för att spelaren ska klara pusslet; 
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”Most of us have been trapped by insurmountable obstacles at one time or 
another and wound up going in circels looking for that hidden doorway or 
secret panel. As a designer, make sure that the game has some way of 
recognizing when a player is stuck, and provide them with just enough 
assistance to make it past the obstacle without diluting its challenge 
completely.” (Fullerton, 2008, s. 335). 

En annan sak som kan vara viktig för att förstå pusselspel är en indelning av genre. Det finns 
spel som bara fokuserar på pussel och som ofta benämns som ”pusselspel”, men det finns 
även pusselelement i spel där pussel inte är spelets huvudsakliga genre, mekanik eller 
gameplay-aktivitet. Det kan till exempel finnas pusselelement i äventyrsspel (Oxland, 2004, 
s. 40). Pussel kan användas som variation i spel vars främsta fokus ligger på taktil förmåga 
(med spelkontroller och liknande) eftersom pussel är en mental utmaning. Tvärtom så kan 
pusselspel inkorporera actionelement genom att till exempel ha utmaningar som ska utföras 
på tid. Pusselspel kan därför se ganska olika ut, men de handlar allihop om problemlösning. 

 

4.1.2 Dynamisk komposition 
 

Koji Kondo, kompositören som skapat musiken till Super Mario-serien, beskriver fyra 
komponenter och egenskaper som är centrala i processen av att skapa dynamisk musik: 

“ 1. the ability to create music that changes with each play-through; 

2. the ability to create a multicolored production by transforming themes in 

the same composition; 

3. the ability to add new surprises and increase gameplay enjoyment; and 

4. the ability to add musical elements as gameplay features.” 

(Collins, 2008, s.139). 

Det finns ett flertal tekniker och strategier som man kan ta till för att producera och 
komponera dynamisk spelmusik. Ett antal tekniker av utvalda författare (Collins 2008; 
Sweet 2014; Berndt 2009; Berndt & Hartmann 2007) har studerats och kommer att 
presenteras här nedan. Engelska begrepp har valts på grund av svårigheter med att finna 
korrekta översättningar till svenska. 

 

Expressive performance manipulation 

Musikalisk karaktär kan varieras utan att ändra på kompositionen om stilen som används 
förändras. Exempel är bland annat att öka eller minska tempo, förändra artikulation, 
transponera stycket till olika oktaver, förändra klangfärgen, förändra dynamiken över tid och 
så vidare (Berndt & Hartmann, 2007). Tempoförändringar kan med fördel användas i 
situationer kopplade till tid och progression, till exempel när tiden på en bana håller på att ta 
slut eller för att markera varje svårighetsgrad spelaren tar sig igenom. Tempoförändringar 
kan även ange hur många varv som genomförts på en racerbana, hur stort antal fiender som 
är kvar eller att en karaktärs hälsa har förändrats. Dynamikförändringar kan användas för 
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att skapa variation, till exempel genom att sänka volymen när spelaren går in i en meny i 
spelet. En annan funktion är att stänga av allt ljud helt om spelaren har spenderat lång tid på 
en bana eller om spelaren inte har spelat alls på ett tag för att undvika att musiken känns 
”tjatig” och/eller repetitiv (Collins, 2008). Man kan också förändra instrumentation baserat 
på spelarens handlingar. Genom små skiftningar och förändringar i musikens karaktär 
skapas variation utan att avbryta musikens flöde (Sweet, 2014). 

 

Reharmonisation and note manipulation  

Ackord kan varieras med harmonik, komplexitet och struktur medan melodiska egenskaper 
förblir igenkännbara. Ett exempel kan vara att förändra ett dur-ackord till ett moll-ackord, 
eller tvärtom. Ett annat exempel är att förändra intervall eller ackord så att en upplevelse av 
dissonans sker. Denna teknik fungerar bra vid stilar som är mindre restriktiva när det gäller 
harmonik (Berndt, 2009). En annan variationsteknik är att förändra längden på toner 
utefter händelser i spelet (Sweet, 2014). Att byta tonart när saker händer eller att alternera 
mellan olika skalor är också en harmonikförändring som kan skapa variation utan att kännas 
onaturlig eller abrupt (Collins, 2008).  

 

Effect application 

En annan teknik är att använda effekter när det sker händelser och förändringar i ett spel. 
Ett exempel är att lägga på ett så kallat high-pass filter, ett filter som stänger av 
basfrekvenser, när en spelare ska hoppa långa sträckor (Sweet, 2014). Ett annat exempel är 
att använda ett low-pass filter, ett filter som stänger av diskantfrekvenser. Detta ger känslan 
av att spelet går långsammare och görs i många spel med action- och stridselement för att 
representera att spelkaraktärens hälsa är försvagad (Sweet, 2014). Andra exempel är effekter 
som lägger till övertoner för att få musiken att låta skarpare eller otydlig och ”suddig”, 
tidsbaserade effekter som ger intryck av olika typer av rumsakustik och pitch shifting – en 
effekt som manipulerar musikens tonhöjd (Sweet, 2014). 

 

Stingers and musical flourishes  

En stinger är en kort musikalisk fras (oftast kortare än 10 sekunder) som används för att 
betona händelser i spelets gameplay. Många stingers är komponerade för att kunna spelas 
oberoende av vilken övergripande rytm som spelets soundtrack har och kan därför spelas 
över annan musik (Sweet, 2014). Musical flourishes är utsmyckande toner, också kallat 
ornament, som inte är nödvändiga för att bära en melodi eller ett styckes harmonik. De kan 
exempelvis bestå av en alternering mellan en ton och tonen över (eller under), en ton som 
glider till en annan eller korta och kvicka toner som spelas runt en central ton (Wikipedia, 
The Free Encyclopedia, 2016). Musical flourishes används ofta när spelaren får tillfälliga 
krafter, när spelet är slut, när en bana är avklarad eller när spelaren har nått ett specifikt mål 
i spelet. Stingers och flourishes kan också användas för att skapa övergångar mellan 
musikstycken (Sweet, 2014). 
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Sequentialism 

Detta är en teknik där musiken delas upp i segment i en viss följd. Segment kan flyttas runt, 
utelämnas, ersättas av andra segment och så vidare vilket skapar variation i en loop (Berndt, 
2009). Det finns program som kan hantera musikaliska segment, exempelvis FMOD 
(Firelight Technologies, 1994-2016). Om interaktion i ett spel kräver en musikalisk 
förändring så kan FMOD och liknande program låta den nuvarande sektionen spela färdigt 
innan det sömlöst byter till en annan sektion (Berndt & Hartmann, 2007). 
 

Dynamic mixing/vertical mixing 

Dynamisk mixning är när man gör förändringar i volym för de individuella instrument eller 
delar som utgör musiken. Denna teknik kallas även vertikal mixning eftersom de separata 
delarna kan ses som vertikala lager. Dessa lager komponeras för att fungera på egen hand 
och med alla andra lager. Lager kan introduceras vid nya situationer i spelet, exempelvis när 
en fiende närmar sig eller när en bana i spelmiljön ändrar tema och/eller stil. Genom att 
variera vilka delar som spelas upp kan intensiteten i musiken förändras beroende på 
stämning i spelet. Tekniken är tacksam om musiken måste anpassa sig snabbt mellan två 
lägen. Eftersom inget byte mellan musikstycken sker, utan bara förändringar i lager, så kan 
det musikaliska flödet bli kontinuerligt (Sweet, 2014). Om musiken är tänkt att gå från ett 
lugnare lager till ett intensivt lager i ett spel där spelaren kan återkomma till tidigare banor 
kan denna teknik innebära en nackdel. Beroende på hur systemet är byggt finns risken att 
det tidigare musiklagret triggas om spelaren går tillbaka vilket kan bryta spelarens 
upplevelse av progression i spelet. Detta problem kan lösas om triggern är satt till att fungera 
en enda gång vilket innebär att det nya lagret kommer att fortsätta spelas oavsett om 
spelaren går tillbaka i spelmiljön. Problemet kan även lösas genom att spelarens möjlighet 
att gå tillbaka tas bort, eller genom att alternera mellan lager som utför en mjukare, inte lika 
kontrastrik, förändring (Collins, 2008). 

 

User interactive performance 

Denna teknik innebär dynamisk musik som utgår från spelarens interaktion, till exempel när 
spelaren deltar i musikskapande som en del av gameplay. Detta är vanligt i musikspel där 
spelaren aktivt kan klicka på triggerpunkter för att spela upp toner (Sweet, 2014).  

 

4.1.3 Sammanfattning av förstudie 
 

Genom den samlade kunskapen om pusselspel och vad som är viktiga komponenter för ett 
spel med pusselkaraktär har ett antal aspekter valts ut - essentiella för pusselspelet som ska 
skapas för det här arbetet. Aspekterna är; 

• Att lära spelaren reglerna på ett lättillgängligt och intressant vis  
• Att ge spelaren feedback under gameplay så att spelaren bibehåller fokus och vilja att 

lösa pusslet 
• Att ge spelaren hjälp vid komplicerade pussel 
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Dessa delar berör den musikaliska feedback som behövs i pusselspelet. Genom dissonanta 
ledtrådar varnar musiken för de val som är fel och därmed accentueras de val som är rätt 
vilket leder spelaren till insikt om pusselmekaniken och en inblick i spelets regler. Spelaren 
får återkommande feedback genom spelets gång och även hjälp via de dissonanta 
ledtrådarna. Genom dessa aspekter och den inhämtade kunskapen om dynamisk 
komposition kan lämpliga kompositionstekniker nu väljas till pusselspelet. 

Eftersom dissonans och konsonans handlar om harmonik, läran om hur toner klingar ihop, 
så har tekniken reharmonisation valts som utgångspunkt. Melodiska egenskaper kan bestå 
medan harmoniken förändras från en konsonant melodi till en dissonant melodi genom att 
fler toner läggs på så att dissonanta intervall skapas. Ett annat sätt att se på det är i lager – 
ett lager för den konsonanta musiken och ett lager för de dissonantbildande tonerna. Det 
dissonanta musikstycket kommer att spelas upp när spelaren gör fel val i spelet, medan det 
konsonanta stycket är bakgrundsmusik vilket betyder att den konsonanta musiken kan ses 
som ett huvudlager. Ett lager som spelas upp när spelaren gör val som inte leder till en 
lösning innebär ett enkelt sätt att ge spelaren feedback under gameplay. Det är också en 
interaktiv process då det dissonantbildande lagret snabbt kan spelas i takt med spelarens 
handlingar och val. Musikaliska lager som hjälper spelaren baserat på harmonikförändringar 
är också tillräckligt subtilt för att inte leda spelaren till en lösning med en gång, vilket 
innebär ett intressant och utmanande ledtrådssystem, och därför är vertical mixing en 
teknik som också är relevant. Reharmonisation och vertical mixing kommer vara 
utgångspunkt för det musikaliska komponerandet och pusselaspekterna kommer vara 
centrala i skapandet av pusselspelet. 

 

4.2 Artefaktskapande 
 

4.2.1 Insamling av teknisk kunskap 
 

Från början var det tänkt att programmet FMOD (Firelight Technologies, 1994-2016) skulle 
användas för att implementera ljudspåren på ett dynamiskt sätt i spelet, men efter arbete i 
spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2005b) så visade det sig att Unitys eget ljudsystem 
räckte. Innan beslutet togs om att enbart använda Unity sågs ett flertal videoklipp om FMOD 
och dess funktioner. En Youtube-kanal vid namn FMODTV (Youtube, 2010) var till hjälp för 
att förstå FMOD, ihop med föreläsningar till en kurs om ljud- och musikimplementation i 
spelmotorer som genomfördes på Högskolan i Skövde under våren. Kursen hade fokus på 
FMOD till Unity och hur adaptiv och dynamisk musik kan skapas för en spelscen och var till 
hjälp för att ge en insyn i båda program samt ge insikt om vilka eventuella problem som kan 
uppstå. Unitys egen hemsida (Unity Technologies, 2005c) har också bidragit till hjälp med 
programmets funktioner och deras 2D-version.  

Efter att ha testat Unity i en vecka kom insikten om att min kunskap var alltför bristfällig för 
att jag skulle hinna utveckla ett pusselspel. En interaktiv omgivning hade varit enklare att 
skapa, men då hade gameplay saknats vilket hade inneburit att musikaliska ledtrådar hade 
varit överflödiga. Tobias Johansson som arbetar med spelprogrammering på ett spelföretag 
tillfrågades därför om hjälp med att utveckla spelet till arbetet. En designer som arbetar med 
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speldesign tillfrågades även för hjälp med pusseldesign och en diskussion fördes över vilken 
slags mekanik som skulle kunna fungera ihop med musikaliska ledtrådar. Utgångspunkt var 
ett spel med moment där objekt skulle kombineras och det skulle behöva finnas ett antal rätt 
kombinationer och ett antal fel kombinationer. Detta på grund av komplexitet men också på 
sättet musiken var tänkt att fungera. Efter denna diskussion kom ett förslag om ett 
pusselspel vid namn Doodle God (Joybits & LTD, 2015) som går ut på att kombinera olika 
element för att skapa nya (men alla element går inte att kombinera med alla). Detta lät som 
en mekanik som kunde fungera ihop med arbetets musikaliska ledtrådssystem. Nästa steg 
var att ta reda på hur liknande spelmekanik skulle kunna implementeras i Unity (Unity 
Technologies, 2005b). 

Både 2D-spel och 2D-pussel studerades under en kort period, men i slutändan var det mer 
praktiskt att skapa ett 3D-spel i en spelmotor som är utvecklad för just 3D-miljöer. Tobias 
Johansson arbetar även i huvudsak i 3D-miljöer och kunde därför lättare bidra med hjälp 
och rådgivning om det skulle bli ett 3D-spel. Planen på att skapa ett 2D-spel blev därmed 
reviderad och istället valdes en 3D-miljö eftersom det inte hade någon effekt på arbetets 
frågeställning. Det fanns dessutom fler videoklipp med instruktioner till 3D-miljöer för 
Unity än vad det fanns för 2D i Unity, och därför innebar ändringen åtkomst till mer 
handledning och därmed en effektivisering av arbetet. 

 

4.2.2 Pusselspelet 
 

För att skapa pusselspelet användes gratis texturer, karaktärer och objekt som hämtats från 
Unitys egen affär på internet - The Unity Asset Store (Unity Technologies, 2005a). Estetik 
och stil på spelet styrdes av vad som fanns att tillgå därifrån utan kostnad vilket blev saker i 
Science Fiction-stil. Efter att ha valt en bakgrund så valdes resterande objekt och karaktärer 
för att passa med bakgrunden. Science Fiction är populärt som genre - Star Wars Battlefront 
(EA DICE, 2015) hamnade exempelvis på plats fyra på bästsäljarlistan för sålda spel under 
2015 (Grubb, 2016) och därför fanns en förhoppning om att stilen skulle generera en positiv 
inställning hos testpersonerna i undersökningen. För spelet var mekaniken det viktigaste - 
pusslet i spelet behövde vara så svårt att en spelare skulle behöva ledtrådar för att lösa det. 
Detta för att försäkra att det var de musikaliska ledtrådarna som skulle hjälpa spelaren och 
inte slumpen eller systematiskt testande från spelarens sida. Ett annat krav var att pusslet 
skulle ta en stund att lösa så att de musikaliska ledtrådarna skulle hinna registreras av 
spelaren. En av de essentiella pusselaspekterna som valdes med hjälp av förstudien var just 
att ge spelaren feedback under gameplay och då behövde spelaren också få en chans att 
hinna ta till sig feedback under gameplay.  

En tidig idé var som nämnt att pusselmekaniken skulle bestå av kombinationer – det skulle 
finnas ett antal rätt kombinationer och ett antal fel kombinationer. När alla kombinationer 
var korrekta skulle pusslet vara löst. Ett problem var bara att komma fram till vad som skulle 
kombineras för att det inte skulle vara för tydligt för spelaren, men inte heller omöjligt att 
klura ut. Tobias Johansson, programmerare, kom med en idé om att kombinera färger som 
låg mitt emot varandra i färgcirkeln, det vill säga komplementfärger – grönt med rött eller 
blått med orange till exempel (se figur 1 för förenklad version av färgcirkeln). Detta verkade 
som en bra idé då det troligtvis inte är något som vem som helst skulle tänka på vid första 
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anblick. En hypotes fanns om att de flesta skulle kombinera antingen samma färg med 
samma färg eller kombinera färger som låg nära varandra i färgcirkeln - som att para ihop 
blått med grönt till exempel (se figur 1). Att istället utgå ifrån komplementfärger innebar ett 
svårare, men inte omöjligt, pussel och även om en spelare inte skulle veta hur färgcirkeln ser 
ut, eller komma på att den finns, så skulle de musikaliska ledtrådarna finnas där för att 
hjälpa. Denna mekanik skulle berätta för spelaren att spelet handlade om färg, vilket är ett 
tydligt sätt att lära spelaren reglerna på, men inte att det handlade om just komplementfärg. 
Detta var också en idé som var lätt att implementera i Unity och därför valdes den istället för 
att ha en liknande mekanik som används till Doodle God (Joybits & LTD, 2015). Hade 
Doodle Gods mekanik valts så hade den behövt studeras noga men även behövt justeras för 
att passa till pusselspelet som skulle utvecklas till detta arbete. Det hade inneburit en process 
i sig vilket kändes tidsödande och som bidrog till varför mekaniken med komplementfärger 
valdes istället. 

 

 
Figur 1 Enkel version av färgcirkeln.  

För kombinationerna valdes lådor och klot på grund av att det är enkla former att skapa för 
objekt i Unity (se figur 2). Det verkade också som en naturlig handling att placera just ett 
klot i en låda, vilket skulle göra spelet lätt att förstå (även om spelet innehöll svåra 
pusselmoment). Då färgkoder krävdes för att färgsätta objekten i Unity användes en 
webbsida vid namn Color Scheme Designer (Stanicek, P., 2002-2010) där många olika 
färgnyanser kan väljas för att se färgkod och färgens komplementfärg (samt 
komplementfärgens färgkod). 18 färgnyanser valdes till spelet för 9 kombinationer totalt, 
vilket inte berodde på någon särskild anledning mer än att det kändes som ett rimligt mål 
och en rimlig mängd kombinationer att sikta mot. Lådorna och kloten färglades och angavs 
med samma index i Unity så att de skulle höra ihop i par.  
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Figur 2 Vy från pusselspelet. 

Målet i spelet är att kombinera rätt klot med rätt låda. När spelet startar är lådor och klot 
redan utplacerade på banan (se figur 3) i en på förhand bestämd ordning som främst valdes 
för att klot inte skulle befinna sig bredvid sina matchande lådor. Konsonant musik har 
placerats ut för att låta konstant i bakgrunden. Om spelaren plockar upp ett klot och placerar 
klotet i dess rätta låda så händer ingenting förrän alla kombinationer har gjorts. Om spelaren 
plockar upp ett klot och närmar sig en felaktig låda så kommer dissonant musik att spelas. 
Skulle spelaren lämna klotet i lådan när kombinationen är fel så kommer den dissonanta 
musiken höras varje gång spelaren kommer nära just den lådan. Det dissonanta musiklagret 
får starkare ljudvolym ju närmare en felaktig kombination spelaren kommer och volymen 
blir svagare när spelaren går därifrån för att på längre avstånd inte höras alls. Felaktiga 
kombinationer kan alltid ändras på för att korrigera misstag. Om spelaren lyfter upp ett klot 
ur en felaktig låda och går iväg med den så kommer den dissonanta musiken att sluta spelas 
eftersom det inte är en felaktig kombination där längre. När alla klot och lådor har 
kombinerats på rätt sätt så avslutas spelet genom att spelarens avatar förs vidare till en 
annan planet för att symbolisera att spelaren har tagit sig framåt och haft progression i 
spelet. Sedan blir skärmen svart och spelet är slut.  

Två versioner av spelet skapades för att tjäna olika syften i undersökningen. Version 1 är 
spelet som beskrivits ovan, med en konsonant komposition som huvudsoundtrack och ett 
ledtrådssystem som använder sig av ett dissonantbildande musiklager. Version 2 är en 
kontrollversion med enbart den konsonanta kompositionen som används för att kontrollera 
om det är de musikaliska ledtrådarna som hjälper testpersonerna som spelar version 1.  
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Figur 3 Överblick av spelplan, vy från Unity. 

En tracker har även implementerats i spelets kod vilket är en funktion som registrerar 
kvantitativ data ifrån spelsessionerna. Den registrerar vilka kombinationer som görs i spelet, 
om de är rätt eller fel och vid vilken tid under spelsessionen som spelaren gör detta. Den 
registrerar även varje gång en spelare plockar upp eller släpper ett klot och vilka klot det 
gäller. Data sparas som XML en textfil, vilket gör det lätt att läsa. 

 

4.2.3 Musiken 
 

Musiken skapades i programmet Logic Pro X (Apple Inc., 2013). En kromatisk skala med 
tonen F som prim valdes på måfå. Logics instrumentbiblioteket har en underdel vid namn 
Soundscape där mycket ambienta syntar finns och dessa användes för att ge intryck av 
atmosfär. För att ge en känsla av rymd valdes mjuka, lågmälda syntar med mycket reverb, 
rumsljud, och delay, fördröjd efterklang.  

Först komponerades den konsonanta kompositionen med följande (konsonanta) intervall: 
prim, ters, kvint, stor sext och oktav. Dessa intervall valdes utifrån de intervall som 
västerländsk musikteori menar är konsonanta (Ingelf, 1997) och ifrån intervall testade i de 
studier som granskats av Schellenberg och Trehub (1994). Det fanns en tanke om att 
musiken skulle ha en ambient (atmosfärisk) lågmäld stil för att inte vara för tydlig eller 
sticka ut ifrån resten av spelet. Ambient musik är praktiskt om man vill undvika musik som 
upplevs repetitiv. Genom långa, utdragna toner och melodier kan en spelare ”luras” att tro 
att musikspåret är mycket längre än vad det egentligen är eftersom det inte hörs när loopen 
spelas om. Det var passande för detta sammanhang eftersom de dissonanta ledtrådarna 
behövde kunna loopas och spelas upp när som helst. Vid val av syntar krävdes ett mått av 
noggrannhet då det finns syntar som utgår ifrån kluster eller atonala ljudeffekter vilket kan 
uppfattas som dissonant.  Även om många av dessa syntar hade passat till spelet så hade de 
kunnat störa spelarens uppfattning av konsonans och dissonans. Detta hade eventuellt 
förhindrat att spelaren blivit hjälpt av ledtrådssystemet då spelaren kanske inte hade kunnat 
skilja på vilka dissonanser som ledde till hjälp eller vilka som bara fanns där för estetiska 
skäl. Därför komponerades den konsonanta musiken enbart med syntar som hade rena 
toner.  
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Det dissonanta musiklagret komponerades med intervallen överstigande kvart, liten 
septima, stor septima och liten sekund. Dessa intervall valdes utifrån de intervall som 
västerländsk musikteori menar är dissonanta (Ingelf, 1997) och ifrån intervall testade i de 
studier som granskats av Schellenberg och Trehub (1994). Eftersom detta lager skulle vara 
dissonant så användes flera typer av syntar, även med klusterteknik och atonalitet. Ett lägre 
frekvensregister användes för att få till en ambient känsla och ett djup i ljudbilden. Atonala 
ljudeffekter, brus och kluster underordnades dock och i fokus var istället dissonantbildande 
toner som för detta arbete var viktigast. Eftersom tanken var att de dissonanta ledtrådarna 
skulle vara subtila i spelet så användes lågmälda, ”mjuka” syntar och långa, utdragna toner. 
Syntar med annan klangfärg (än hos de syntar som användes till det konsonanta stycket) 
valdes för att musiken inte skulle uppfattas som ”grötig” och svårlyssnad när båda lager 
spelades upp samtidigt. Det var också för att dissonanserna skulle kunna höras trots 
mängden ljud.  
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5 Utvärdering 
 

5.1 Presentation av pilottest 
 

5.1.1 Pilottest 1 
  

10 testpersoner fick lyssna på två kompositioner – en konsonant komposition och en 
dissonant komposition för att säkerställa att dessa uppfattades som just konsonans och 
dissonans. Testpersonerna fick sedan svara på vilken komposition de föredrog. För att 
effektivisera tiden så gjordes detta pilottest online genom hemsidan Soundcloud (Ljung & 
Wahlforss, 2008) och sedan skickades länkar till kompositionerna ut till ett flertal olika 
personer på måfå genom sociala medier. Vid utskick rekommenderades att hörlurar eller 
högtalare användes vid lyssning, att testpersonerna skulle lyssna i en tyst miljö och att de 
skulle lyssna minst 1 minut av varje komposition för att få en uppfattning. Vissa personer 
undrade om de skulle motivera sitt val och fick till svar att de fick motivera om de ville.  

Musikstycke Antal testpersoner 

Komposition 1 - dissonant 2 

Komposition 2- konsonant 8 

 

2 personer svarade att de föredrog komposition 1 – den dissonanta kompositionen och 8 
personer svarade att de föredrog komposition 2 – den konsonanta kompositionen. En 
person nämnde ”obehagstoner” i komposition 1, en annan att komposition 1 var ”lite 
oroande” och en tyckte att den kändes ”mer skräck”.  En person tyckte att den var ”lite 
deppig och typ obehaglig”. Den andra uppfattades som ”lugnande”, ”mer positiv och 
peppande”, ”mer behaglig än komposition 1” och en sa att hen ”gillade upplevelsen lite mer 
overall i komposition 2”. Personerna som föredrog komposition 1 sa att den var ”lite mer 
dark” än komposition 2, att den bidrog till en ”mycket mer atmosfärisk känsla” och att den 
var ”intressantare” och mer ”fyllig” än komposition 2. Resultatet tyder på att komposition 1 
uppfattas som dissonant och att komposition 2 uppfattas som konsonant. 

 

5.1.2 Pilottest 2 
 

Detta pilottest genomfördes för att testa artefakten och bestod av tre delar; enkät med fokus 
på spelvanor, en spelsession med pusselspelet och en semistrukturerad intervju med fokus 
på spelupplevelsen. Pilottestet genomfördes med en person. Från början var det tänkt att 
genomföras med två personer eftersom spelet finns i två olika versioner, men eftersom den 
ena versionen enbart är en kontrollversion så ansågs det överflödigt att testa båda versioner. 
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Testpersonen hade sedan tidigare fått en generell överblick om temat på arbetet, det vill säga 
dissonans (och konsonans), men hade inte sett artefakten eller hört arbetets frågeställning. 
Vid en diskussion efter intervjun så visade det sig att testpersonen hade glömt temat på 
arbetet och trots tidigare vetskap hade haft en opåverkad inställning till spelet under testets 
gång. 

Flera saker framgick vid detta pilottest, men all återkoppling var gällande pusselspelet vilket 
betyder att enkäten och intervjun fungerade som de skulle. Testpersonen förstod exempelvis 
inte alls pusslet i spelet, vilket innebar att det var svårt att lösa - precis som avsett. 
Testpersonen hade väldigt svårt att komma fram till en lösning och hade inte alls uppfattat 
dissonanserna vilket kan förklara varför ledtrådarna inte hjälpte. En låda i spelet var 
försvunnen vilket betydde att pusslet var omöjligt att lösa då en kombination inte kunde 
färdigställas. Det var även svårt för testpersonen att placera klot i lådor på grund av spelets 
interna gravitation och svårt att få en överblick över spelplanen eftersom det inte gick att 
”zooma ut” med spelets kamera. När testpersonen inte kunde lösa pusslet så började hen att 
röra sig utanför spelplanen och nerför kanten på banan (som består av en stor sfär). Detta 
var tidskrävande och tog fokus ifrån pussellösandet.  

 

5.1.3 Pilottest 3 
 

Inför pilottest 3 korrigerades fel som hade uppstått med artefakten. Ljudvolymen för det 
dissonanta musiklagret höjdes, den försvunna lådan återinsattes så att pusslet återigen gick 
att lösa, spelkameran placerades längre ifrån den spelbara avataren så att en överblick över 
spelplanen kunde fås och en osynlig vägg placerades runt pusselområdet så att spelare inte 
kan gå utanför. 

Pilottest 3 var från början avsett att vara det riktiga testet och hade därför samma struktur 
som pilottest 2. Spelsessioner och videoobservationen av testpersoner var tänkta att spelas in 
genom inspelningsprogrammet Open Broadcaster Software (Bailey et al., 2012). Under 
pilottest 2 hade programmet fungerat felfritt, men under en genomgång av testets alla delar 
samma dag som testerna skulle hållas så fungerade inte programmet som det skulle. Det 
kunde inte ta upp ljud från varken datormikrofonen eller spelet och när programmet var 
igång kunde inte ljud höras från datorn. Andra program testades men ingenting fungerade, 
och den största anledningen var att testerna skulle utföras på en MacBook Pro-dator (Apple 
Inc., 2006) eftersom hjälpprogram då krävdes (som dessvärre inte löste problemet ändå). 
Två inbokade tider med testpersoner behövde ställas in på grund av den tid som gick åt för 
att försöka lösa problemet. En nödlösning upprättades istället då fyra tester återstod att 
genomföra. Ljud ifrån spelsessionen spelades in med ett ljudinspelningsprogram och 
testpersonens kommentarer kring spelet spelades in med den interna 
ljudinspelningsfunktionen på en mobiltelefon. En skriftlig observation fördes även över 
testpersonernas ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Detta störde majoriteten av 
testpersonerna och flera var märkbart besvärade över att bli iakttagna under spelsessionen. 

Efter att ha genomfört fyra tester med den nya lösningen så framgick flera problem. Det gick 
inte att se vad testpersonerna gjorde i spelet då jag satt mitt emot testpersonerna under 
observationen. Dissonanserna hade fortfarande väldigt låga ljudvolymer. Ett oförklarligt 
brus ljöd då ca 8 minuter hade passerat vilket störde de flesta testpersoner och bröt deras 
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fokus och koncentration. Ljudinspelningsprogrammet visade sig bara kunna spela in 5 
minuter vilket var oturligt då spelsessionerna var tänkta att pågå i (max) 10 minuter. Tanken 
kring ljudinspelningen var att inspelningen av testpersonernas kommentarer skulle läggas 
ihop med inspelningen av spelets ljud i Logic Pro X (Apple Inc., 2013) så att det gick att höra 
om testpersonerna kommenterade spelet när dissonanserna ljöd eller inte. Denna lösning 
visade sig vara oerhört komplicerad och varken inspelningar eller observationer kunde 
analyseras eftersom video ifrån själva spelet saknades. Det fanns alltså stora brister i metod 
och saker som behövde korrigeras med artefakten och därför valde jag att se dessa tester som 
ytterligare pilottester och som återkoppling. 

 

5.1.4 Revideringar 
 

På grund av de fel som uppkom vid pilottest 3 så ändrades insamlingsmetoden återigen för 
att i så hög grad som möjligt efterlikna den ursprungliga planen. Ett beslut togs om att spela 
in videoobservationer med mobiltelefon för att kunna filma testpersonerna, snett bakifrån 
för att inte distrahera men ändå fånga upp kroppsrörelser, samt datorskärmen. 
Dissonansernas ljudvolymer höjdes ytterligare och den konsonanta musikens ljudvolym 
sänktes något. Källan till bruset hittades inte och därför ändrades spelsessionstiden från 10 
minuter till 7 minuter så att testpersonerna skulle slippa bli störda utav det, med undantag 
om en testperson verkar vara nära en lösning (då utökades spelsessionstiden till 10 minuter).  

Även förändringar med urvalsgruppen har skett då testerna ursprungligen var tänkta att 
genomföras med två olika, homogena urvalsgrupper, en med dataspelssstudenter och en 
med studenter av en annan studieinriktning, för att se om det kunde innebära skillnader i 
upplevelse och problemlösningsförmåga. En urvalsgrupp ingick i pilottest 3 och därför 
återstod bara de 6 testpersonerna som ingick i den andra urvalsgruppen. Denna grupp plus 
två personer har fått ingå i den riktiga testgruppen. Hänsyn har därmed inte tagits till 
studieinriktningar och kravet har sänkts till att testpersonerna ska vara studenter, oavsett 
program eller omfattning. 

 

5.2 Presentation av undersökning 
 

Ett avskilt rum beläget i Högskolan i Skövdes lokaler bokades för att användas till testerna. 
Testpersonerna var alla studenter och därmed bekanta med området, vilket gjorde att alla 
kunde hitta dit och förhoppningsvis var mer bekväma än de skulle ha varit vid en okänd 
plats. Ett rum som bara är tillgängligt för ljud- och musikstudenter användes för att försäkra 
att ljudutrustningen var av god kvalité samt för att testpersonerna, som alla studerande 
någonting annat än ljud- eller musikinriktning, inte skulle ha tidigare erfarenheter kopplade 
till rummet som skulle kunna störa deras upplevelse av spelet. De tillfrågade testpersonerna 
fick varsin tid för tester samt förhandsinformation om testets delar. Testpersonerna infann 
sig på plats och fick först ge sitt samtycke till undersökningen efter att återigen ha blivit 
informerade om alla steg: enkät, spelsession under videoobservation och intervju vars ljud 
spelas in. Att ge tydlig information var viktigt så att testpersonerna skulle uppleva 
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situationen som lugn och trygg. Testpersonerna fick också veta att de när som helst kunde 
avbryta testet om någonting kändes jobbigt och att de kunde ställa frågor under testets gång. 
Målet var att skapa en icke-formell stämning så att testpersonerna skulle kunna slappna av 
och inte fokusera på att de blev granskade och testade.  

Testpersonerna fick sedan besvara en skriftlig enkät, vilket verkade som en enkel sak att 
börja testet med då testpersonerna som studenter hade tidigare erfarenhet av liknande 
format och därmed kunde börja fokusera och ställa in sig på att vara i en testmiljö. Enkäten 
fick bli ett medel för att både samla in information och för att ”varva ner” testpersonerna 
mentalt. Enkäten hade utformats för att ta reda på testpersonernas kön och ålder samt samla 
information om hur ofta personen spelar dataspel vilket var en fråga med fem valbara 
alternativ: ”sällan”, ”en gång per år”, ”en gång i månaden”, ”någon gång i veckan”, ”flera 
gånger i veckan” och ”varje dag”. Testpersonerna fick även skriva ner minst en dataspelstitel 
som de brukar spela. I slutet av enkätformuläret ställdes också frågan ”Hur skulle du skatta 
ditt mående just nu?” där testpersoner fick välja ett av sex alternativ – ”mycket dåligt”, 
”dåligt”, ”okej”, ”ganska bra”, ”bra” och ”mycket bra”. Enkäten skulle inte ge några 
indikationer om vad studien gick ut på eftersom det fanns en risk att testpersonerna, med 
vetskap om studiens musikaliska fokus, skulle fokusera enbart på musiken i spelet istället för 
att ta in spelet som en helhet. 

Efter enkäten fick testpersonerna spela pusselspelet. Det fanns en tidigare tanke om att 
testpersonerna skulle få vara ensamma under testet så att min närvaro inte skulle störa, 
distrahera och/eller ta fokus ifrån spelupplevelsen. På grund av vissa aspekter, bland annat 
att det inte gick att se in i testrummet (vilket gjorde det omöjligt att veta när det var dags att 
gå in utan att störa testpersonen) och att videoobservationen skulle ske med en handhållen 
mobilkamera, var det enklare för mig och mindre störande för testpersonerna om jag befann 
mig i rummet under testerna. Under spelsessionen blev både testpersonerna samt 
datorskärmen inspelade, snett bakifrån för att inte distrahera testpersonerna eller få dem att 
känna sig iakttagna. Experimentgruppen fick spela spelet med ett ledtrådssystem bestående 
av dissonant musik för de kombinationer i spelet som inte ledde till en lösning och 
kontrollgruppen fick spela spelet med enbart konsonant musik. Spelsessionerna avbröts 
efter 7 minuter med undantag om en testperson verkade vara på väg att finna en lösning - då 
utökades spelsessionstiden till 10 minuter för att inte missa intressanta resultat. Under 
spelsessionerna samlades även information in om testpersonernas utförda handlingar i 
spelet med hjälp av en funktion i spelets kod. 

Efter spelsessionerna genomfördes intervjuer i semistrukturell form som främst berörde 
testpersonernas spelupplevelse, men även musikvanor och musikalisk bakgrund. 
Testpersonerna fick inleda intervjun med att återigen skatta sitt mående. Intervjun var 
beräknad att ta ca 5 minuter vilket visade sig stämma i god utsträckning då majoriteten av 
intervjuerna pågick mellan 4 och 7 minuter. Dessa samtal spelades in med en mobiltelefons 
interna ljudinspelningsprogram. Frågor om spelets musik och testpersonernas musikvanor 
och musikaliska bakgrunder ställdes mot slutet av intervjun. De fördefinierade 
intervjufrågorna var: 

- Hur skulle du skatta ditt mående just nu: mycket dåligt, dåligt, okej, ganska bra, bra 
eller mycket bra? 

- Beskriv spelet. 
- Vad såg du, vad hörde du?  
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- Vad tror du är syftet med spelet? 
- Beskriv spelets musik. 
- Uppfattade du några skillnader i musiken? 
- Brukar du lyssna på musik, och i så fall, vilken sorts musik gillar du att lyssna på? 
- Brukar du spela något instrument eller har du spelat ett instrument tidigare? 

 

5.2.1 Experimentgrupp (grupp 1) 
 

 

Tabell 1 Statistik från enkät samt skattat mående (grupp 1) 

Testpersoner  Dataspelande - 
tidsomfattning 

Genre på 
oftast spelade 

spel 

Skattat 
mående innan 

spelsession 

Skattat 
mående efter 
spelsession 

Person 1 Flera gånger i 
veckan 

RPG, action-
adventure, 

visual novel 
Bra Ganska bra 

Person 2 Flera gånger i 
veckan 

RTS, MMORPG, 
turn-based 

strategy, FPS 
Bra Bra 

Person 3 Någon gång i 
veckan 

RPG, puzzle, life 
simulation, 

MOBA 
Ganska bra Ganska bra 

Person 4 Någon gång i 
veckan RPG, MMORPG Bra Bra 

 

Som tabellen ovan visar så spelar 2 av 4 i grupp 1 flera gånger i veckan och återstående 2 
någon gång i veckan. Genrer för de spel som testpersonerna har angett att de oftast spelar 
skiljer sig, men en gemensam nämnare för alla testpersoner i experimentgruppen är någon 
typ av RPG – role playing game – det vill säga rollspel.  Ett antal andra genrer angavs, som 
strategispel, pusselspel, simulation, skjutspel och visual novel (interaktiva berättelsespel 
(Giant Bomb, 2008)), men inga av dessa delades av flera personer. Tre av testpersonerna 
skattade sitt mående som ”bra” innan spelsessionen och den fjärde skattade sitt mående som 
”ganska bra”. I skattningarna som gjordes efter spelsessionerna fanns bara en förändring – 
testperson 1 valde att skatta sitt mående som ”ganska bra”, från det tidigare ”bra”, vilket 
innebar en försämring i måendet. Enkäten samlade även in testpersonernas kön och ålder, 
men dessa variabler har inte visat på några skillnader mellan testpersonernas spelsessioner 
och/eller intervjusvar och står därför inte med i tabell 1. 
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Observation av spelsessioner 

Alla fyra testpersoner började sina spelsessioner med att försöka kombinera klot med lådor 
vars färg var lik klotets färg. Testperson 1 och 2 märkte kort därefter att det inte fanns en 
matchande låda för alla klot och tvärtom. Testperson 1 och testperson 3 var osäkra på spelets 
syfte och testperson 2, som en minut in i spelsessionen lade märke till dissonanserna, trodde 
att syftet var att para ihop liknande ljud med liknande ljud. Testperson 1 och testperson 3 
försökte båda två gå utanför pusselområdet vid olika tillfällen under spelsessionen. 
Testperson 2, som tidigt hade upptäckt förändringarna i musiken, började lyssna 
systematiskt efter förändringar genom att plocka upp klot, släppa det och plocka upp det 
igen. Hen gick runt och upprepade detta beteende vid flera olika lådor. Hen gick även runt 
och lyssnade efter förändringar vid lådor utan att ha ett klot med sig. Testperson 2 började 
placera klot i lådor där de dissonanta ledtrådarna ljöd.  

Testperson 1, som varit osäker på spelets syfte, testade en annan lösning genom att ta bort 
klot från de lådor vars färgnyans inte var så lik och sedan samla dessa klot på marken i 
mitten av pusselområdet. Testperson 3, också osäker på syftet, testade att placera klot i lådor 
utefter vad hen sa var ”motsatta” färger. Testperson 1 lade mot slutet av spelsessionen 
märkte till de dissonanta ledtrådarna och började därefter placera klot efter vid vilka lådor 
dissonanserna ljöd. Testperson 2 testade att både placera klot efter liknande färgnyans och 
efter vart dissonanserna hördes och uttryckte att det lät annorlunda vid lådor beroende på 
vilket klot hen höll i handen. Testperson 2 uttryckte förvirring över hur hen skulle tolka de 
dissonanta ledtrådarna och vad hen skulle göra med dess feedback. 

Inga korrekta kombinationer gjordes och antalet inkorrekta kombinationer sträckte sig från 
sju till sexton (se tabell 2). Den som flest gånger plockade upp och släppte klot var testperson 
2 med 69 gånger. Den testperson med minst antal upplockningar och minst antal släppta 
klot var testperson 4 som endast gjorde detta 20 gånger. De återstående två testpersonerna 
låg på 41 gånger kontra 44 gånger. 

 

Tabell 2 Statistik från spelsessioner (grupp 1) 

Testpersoner 
grupp 1 

Antal korrekta 
kombinationer 

Antal 
inkorrekta 

kombinationer 

Antal gånger 
som klot har 
plockats upp 

Antal gånger 
som klot har 
släppts ner 

Person 1 0 16 41 41 

Person 2 0 14 69 69 

Person 3 0 8 44 44 

Person 4 0 7 20 20 

 

Intervjusvar 

Vid intervjuerna framkom att 4 av 4 personer i grupp 1 inledningsvis trodde att syftet med 
spelet var att placera klot i lådor som hade liknande eller samma färg som kloten.  Under 
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spelsessionernas gång blev dock 3 av 4 tveksamma över det tidigare antagandet på grund av 
att det inte fanns nog med matchande färger till kloten. Testperson 1 uppfattade ljud som lät 
när hen kom nära vissa lådor och funderade på om det betydde att det var rätt låda till klotet, 
men hen var osäker eftersom ljudet var ”obehagligt” och tänkte att det även kunde vara ett 
ljud som signalerade fel. Testperson 2 trodde först att kombinationerna skulle ske med 
matchande färger men tänkte sedan att hen skulle kombinera med ljud istället och para ihop 
klot med specifika ljud till lådor som har samma ljud. Hen trodde att färgerna var där för att 
förvirra spelaren för att få denne att tro att pusslets mekanik handlar om färg.  

När det gällde musiken så uppfattade alla fyra testpersoner förändringar. Den konsonanta 
musiken beskrevs som ”sci-fi”, ”spacey”, ”drömmande”, ”snäll”, ”rymdinspirerad”, ”varm”, 
”mjuk”, ”space-aktig, ”gullig” och med ”böljande ljud upp och ner” och musiken uppfattades 
överlag som lugn och avslappnande. Den dissonanta musiken beskrevs som ”skarp”, 
”skräckaktig”, ”evil”, ”jättecreepy”, ”spooky”, ”fascinerande”, ”mörk”, ”fel” och med ”en form 
av obehaglig stämning” över det. Den beskrevs även som stressande och som ”krigsmusik”. 
Testperson 4 tolkade ljudet som att hen antingen skulle skynda sig eller att ”någonting” 
skulle komma och äta upp hen. 

Dissonanserna tolkades däremot olika. Testperson 1 tyckte det lät ”mer” och att det var något 
specifikt ljud som började låta när hen kom nära vissa lådor. Testperson 2 uppfattade 
förändringar i musiken och gissade att det berodde på vilket klot hen plockade upp, men var 
osäker då det bara verkade låta på vissa klot. Hen beskrev det som att det var väldigt tydligt 
när hen plockade upp vissa klot för att det då blev annan musik eller andra ljud och/eller att 
vissa områden som den spelbara avataren befann sig i hade olika ljud. Hen var osäker på om 
ljuden hörde till en viss zon eller till en viss låda, men säker på att vissa ljud eller vissa teman 
var kopplade till vilket klot hen höll i handen då ljudet försvann om klotet släpptes och kom 
tillbaka igen om hen plockade upp det. Testperson 3 tyckte det blev ”mer creepy” musik vid 
ett senare tillfälle under spelsessionen och att det var först då som hen reagerade på det. 
Testperson 4 uppfattade förändringar från ”glad” till ”ondskefull” musik men struntade i det 
på grund av att spelet inte verkade vara ett actionspel.   

I intervjuerna ställdes också frågor om musikvanor och musikalisk bakgrund. Resultatet 
visade att alla testpersoner i sin vardag lyssnar på flera och vitt skilda musikgenrer och ingen 
genre stack ut som unik. Den musikaliska bakgrunden skiljde sig åt mellan testpersoner men 
inga samband kunde hittas mellan bakgrund och hur väl dissonanserna hördes.  
Testpersonerna använde även samma typ av språk och termer för att beskriva musiken. 
Eftersom varken musikvanor eller musikbakgrund har kunnat kopplas till andra resultat så 
har dessa variabler utelämnats från tabellerna (detta gäller även för kontrollgruppen).  
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5.2.2 Kontrollgrupp (grupp 2) 
 

 

Tabell 3 Statistik från enkät samt skattat mående (grupp 2) 

Testpersoner  Dataspelande - 
tidsomfattning 

Genre på 
oftast spelade 

spel 

Skattat 
mående innan 

spelsession 

Skattat 
mående efter 
spelsession 

Person 1 Någon gång i 
veckan 

Adventure, 
puzzle Bra Bra 

Person 2 Någon gång i 
veckan 

Action-
adventure Bra Bra 

Person 3 Någon gång i 
veckan 

Action-
adventure, action 

RPG 
Mycket bra Mycket bra 

Person 4 Varje dag 
RPG, collectible 
card game, RTS, 
action-adventure	  

Okej Ganska bra 

 

Som tabellen ovan visar spelar 3 av 4 i grupp 2 någon gång i veckan och den fjärde personen 
har angett att hen spelar varje dag. Alla fyra testpersoner har angett att de brukar spela 
någon form av äventyrsspel och två personer hade rollspel som gemensam nämnare. 
Kortspel, pussel och strategispel nämndes även men dessa genrer delades inte 
testpersonerna emellan. Två av testpersonerna skattade sitt mående som ”bra” innan 
spelsessionen, en angav ”mycket bra” och den fjärde skattade sitt mående som ”okej”. Efter 
spelsessionerna skattades deras mående igen men den enda skillnaden var testperson fyra 
vars mående hade ändrats från ”okej” till ”ganska bra” – en förbättring i mående. Enkäten 
samlade även in testpersonernas kön och ålder, men dessa variabler har inte visat på några 
skillnader mellan testpersonernas spelsessioner och/eller intervjusvar och står därför inte 
med i tabell 3. 

 

Observation av spelsessioner 

Alla testpersoner i grupp 1 började sina spelsessioner med att kombinera klot med lådor vars 
färgnyanser liknade klotens. Testperson 4 placerade de återstående kloten i till synes 
slumpmässigt valda lådor, men var förvirrad över spelets syfte. Testperson 1 testade andra 
lösningar som att kombinera klot efter komplementfärger och klot med lådor vars färgnyans 
var väldigt olika klotet, men dessa metoder verkade bero på slump och ej en medveten plan. 
Testperson 2 testade att kombinera efter mycket olika färgnyanser samt att placera flera klot 
i olika färger i samma låda. Testperson 2 och testperson 3 försökte under sina spelsessioner 
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gå utanför pusselområdet. Testperson 3 undersökte miljön genom att vandra längs spelets 
osynliga vägg i kanten av pusselområdet samt att vinkla kameran åt olika håll.  

Som tabell 4 visar gjordes endast en korrekt kombination och den utfördes av testperson 4. 
Då testperson 4 var förvirrad över spelets syfte och verkade placera ut antingen efter 
liknande färgnyans eller efter vilka lådor som var tomma, kan det antas att denna 
kombination blev till på grund av slumpen snarare än genom en medveten tanke. Testperson 
1 gjorde flest kombinationer allt som allt och plockade, samt släppte, klot flest gånger. Den 
som utförde det minsta antalet kombinationer var testperson 3 med åtta kombinationer (se 
tabell 4). Antal gånger som klot plockats upp och släppts ner, mellan 31 och 51 gånger, 
skiljde sig inte så stort testpersonerna emellan. 

 

Tabell 4 Statistik från spelsessioner (grupp 2) 

Testpersoner 
grupp 2 

Antal korrekta 
kombinationer 

Antal 
inkorrekta 

kombinationer 

Antal gånger 
som klot har 
plockats upp 

Antal gånger 
som klot har 
släppts ner 

Person 1 0 16 51 51 

Person 2 0 11 32 31 

Person 3 0 8 32 32 

Person 4 1 14 46 45 

 

Intervjusvar 

Alla fyra testpersoner i grupp 2 försökte inledningsvis kombinera klot med lådor som hade 
liknande färgnyans som kloten. 2 av 4 trodde att det fanns ett tydligt syfte i spelet men blev 
sedan osäkra eftersom det inte fanns tillräckligt många färger för att matcha kloten med 
lådor i samma eller liknande färgnyans. Testperson 1 förstod inte om det fanns ett syfte eller 
ej och tyckte det var oklart. Hen beskrev det som intressant att det fanns lådor i vissa färger 
men klot i färger som det inte fanns lådor i och tyckte att detta var frustrerande. 

Grupp 2 spelade pusselspelet utan dissonanser och med enbart konsonant musik. Musiken 
beskrevs som ”lugn”, ”rofylld”, med ”låga ljud” och ”höga ljud”, ”spacey”, ”atmosfärisk”, 
”elektroniskt”, ”långa toner”, ”flytande”, ”rymdkänsla”, ”scifi”, ”meditativt” och ”icke-
rytmisk”. En testperson beskrev att den gick över till ”spänning och mysterie” och en annan 
tyckte att musiken innehöll ”studsande ekon”. En annan testperson fann vissa delar av 
musikstycket irriterande eftersom volymen då blev starkare och hen funderade på om detta 
signalerade att hen var fel ute, att det varnade för att någonting var fel eller att hen var för 
långt bort. 
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5.3 Analys 
 

5.3.1 Analys av testresultat 
 

På grund av pusslets färgglada lådor och klot var testpersonernas initiala reaktion i båda 
grupper att kombinera klot med lådor vars färgnyans liknade klotens. Andra metoder som 
att kombinera genom slump, genom mycket olika färgnyanser och komplementfärger 
användes också av flera testpersoner i båda grupper. Trots att ett antal testpersoner 
placerade klot efter komplementfärger i viss mån, vilket var pusselspelets grundläggande 
mekanik, så nåddes ingen lösning av spelet. Alla testpersoner i grupp 1 uppfattade de 
dissonanta ledtrådarna men bara två personer använde dem som feedback i pusslet – 
testperson 1 och testperson 2 i grupp 1. Testperson 4 valde till exempel att strunta i 
dissonanserna på grund av att hen inte uppfattade spelet som ett actionspel. Både testperson 
1 och 2 valde att placera klot efter vid vilka lådor musikledtrådarna ljöd. I intervjuerna 
framgick att både testperson 1 och 2 (i grupp 1) var osäkra på om de dissonanta ledtrådarna 
indikerade att de gjorde rätt eller om de gjorde fel, delvis på grund av att den dissonanta 
musiken uppfattades som obehaglig och som ett ”fel-ljud”. Båda agerade dock utefter att 
dissonanserna betydde att de gjorde korrekta kombinationer.  

En likhet mellan dessa testpersoner är att de båda angett att de spelar dataspel flera gånger i 
veckan, till skillnad från de två andra i samma grupp som angett att de spelar någon gång i 
veckan. Det är alltså två vana dataspelare och detta kan vara en anledning till att de inte bara 
uppfattade förändringarna i musiken utan även använde sig av dem som ett medel för att 
försöka lösa pusslet. Den som upptäckte dissonanserna snabbast var testperson 2 som sedan 
systematiskt letade efter mönster i ljudet under hela spelsessionen på flera olika sätt. Detta 
kan ses i statistiken från spelsessionerna som visar att testperson 2 plockade upp, och 
släppte, klot 69 gånger vilket var flest i både grupp 1 och grupp 2 (se tabell 2). I enkäten 
angavs dataspel med genrer som rollspel, realtidsstrategi, turbaserad strategi och skjutspel 
som de spel hen oftast spelar. Den enda genren som delas med de andra testpersonerna i 
samma grupp är rollspel. I realtidstrategi och skjutspel ställs krav på logiskt och snabbt 
tänkande på grund av tidsbegränsningar samt en ständig risk för fiender i spelmiljön och för 
turbaserade strategispel krävs god planeringsförmåga samt logiskt tänkande. Testperson 2 
visade dessa kvalitéer genom sitt systematiska letande efter mönster i musiken, och i pusslet, 
och troligtvis var testpersonens spelvanor en bidragande faktor till hens metoder för att 
försöka lösa pusslet.  

Det kan diskuteras huruvida det var dissonanserna eller skiftningar i musiken som gjorde att 
testpersonen agerade som hen gjorde. Skillnaden i musiken kan ha varit det första som 
uppmärksammades, medan dissonansernas karaktär kan ha bidragit till hur testpersonen 
valde att använda sig av dem. Testperson 2 beskrev tydligt att hen uppfattade förändringar i 
musiken som var av obehaglig karaktär och att detta ledde till antagandet om hen kanske 
gjorde fel i spelet. Ett samband kan alltså ses mellan dissonans och hur en spelare tolkar 
ledtrådar. En uppföljande studie hade kunnat undersöka huruvida andra slags ledtrådar är 
lika användbara och/eller om det enda som krävs för att hjälpa en spelare är någon typ av 
skiftningar i musiken. En testperson i grupp 2, som spelade pusselspelet utan dissonanta 
ledtrådar, fann vissa delar av det konsonanta musikstycket irriterande på grund av en synt 
med stark ljudvolym. Hen funderade på om denna ”förändring” i musiken signalerade att 
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hen var fel ute. Trots att inga musikaliska ledtrådar fanns så hade testpersonen en 
målinriktad inställning som tog musiken i åtanke som ett alternativt medel för att kunna lösa 
pusslet. Om testpersonen hade spelat pusselspelet med de dissonanta ledtrådarna hade 
testpersonen troligen haft en god chans att både uppfatta och förstå sambandet med den 
dissonanta musiken. Detta visar att andra slags ledtrådar troligtvis också hade kunnat hjälpa 
en spelare i ett pusselspel. 

 

5.3.2 Analys av förstudie och artefakt 
 

På grund av tidsbrist gjordes avvägningar vilket ledde till att förstudien blev begränsad. 
Endast ett fåtal författare valdes ut och vid en mer omfattande studie hade ytterligare 
spetskunskap kunnat samlas in för att användas i det praktiska arbetet. Detta hade kunnat 
underlätta och lägga grund för ett mer dynamiskt musikaliskt ramverk i pusselspelet, vilket i 
sin tur kanske hade lett till att musiken fått en större chans att påverka spelaren. De två 
musikstyckena komponerades med mål om att skapa stillsam ambiens. Detta på grund av en 
hypotes om att tydliga delar, melodik och/eller ackord skulle kunna ge upphov till allt för 
markanta skillnader och att det då skulle bli för uppenbart för att en spelare skulle kunna 
uppfatta musiken och de musikaliska ledtrådarna på ett omedvetet, subtilt plan vilket var 
målet med artefakten. Tanken med musiken var att testpersonerna skulle reagera på den, 
inte registrera den. Som beskrivet i stycket ”Presentation av undersökning” uppfattades det 
dissonanta stycket av alla testpersoner i grupp 1, men bara hälften av gruppen valde att 
använda musiken som feedback i spelet och dessa personer hade svårt att se ett samband 
och/eller ett mönster vilket kan betyda att de dissonanta ledtrådarna var för subtila och 
otydliga för att nå önskad effekt – som hjälp för att lösa pusslet. En annan metod hade varit 
att använda ett instrument med klara, tydliga toner, som ett piano till exempel. Det hade då 
troligtvis varit tydligare när intervallen blev dissonanta och testpersonerna hade kanske lagt 
märke till ett mönster i större utsträckning. Fördelarna med ambient musik är dock att 
spelaren ”slipper” märka att denne blir hjälpt vilket kan vara mindre störande för de spelare 
som vill lösa pussel på egen bedrift.  

Inom film används dissonans i musik för att skapa en atmosfär som utgår ifrån skräck och 
rädsla och spelmusiken har tagit inspiration från denna konvention (Whalen, 2004). När 
testpersonerna beskrev den dissonanta musiken användes ord som ”skräckaktig”, ”evil” och 
”spooky”. Detta skulle kunna vara en bieffekt av att västerländsk kultur använder mycket 
dissonans i skräck. Testpersonerna, uppvuxna med västerländsk kultur, var vana vid 
konventionen och associerade därmed dissonanserna med skräckgenren. Eftersom 
dissonanta intervall länge har ansetts ha en naturligt ”spänning” (Ingelf, 1997) så har dessa 
intervall troligtvis använts i samband med skräckhistorier länge - även innan film och 
dataspel fanns. Därför är det svårt att säga om det är dissonans eller om det är associationen 
som skapar obehag hos människor. Detta behöver dock inte ha implikationer för hur 
dissonans används eftersom konventionen verkar fungera och ger en avsedd reaktion hos 
mottagarna (publiken). 

En annan aspekt som kan tas upp i samband med musiken är hur den uppfattades enskilt 
kontra hur den uppfattades i pusselspelet. Pilottest 1 genomfördes för att se om 
kompositionerna uppfattades som avsett, antingen konsonant eller dissonant. Detta test 
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genomfördes enbart med lyssning och utan bilder eller andra grafiska element som är 
vanliga i dataspel. Musik kan uppfattas annorlunda om det får höras i olika kontexter och 
dissonanserna var troligtvis mycket mer märkbara för respondenterna i pilottest 1 som 
lyssnade under koncentrerade former än för de testpersoner som spelade pusselspelet och 
fick lyssna på musiken samtidigt som de befann sig i en spelmiljö med diverse grafiska 
element och skulle lösa ett pussel som var baserat på färgkombinationer – en grafisk aspekt. 
Att dessa testpersoner hade svårt att uppfatta den dissonanta musiken som ledtrådar eller i 
ett mönster är därför inte förvånande då spelets grafiska komponenter tog stor plats. Om 
spelet hade haft enklare och mer blygsam grafik så hade förändringarna i spelets musik 
kanske varit tydligare för testpersonerna.  

 

5.3.3 Analys av metod 
 

Västerländsk musikteori och urval 

På grund av problem med datainsamlingsmetoder blev testgruppen nästan halverad i antal. 
Med enbart 4 personer i varje testgrupp är det svårt att dra några slutsatser även om 
samband kan skönjas. Till viss del har en tillräcklig mängd data samlats in eftersom resultat 
har kunnat sammanställas, men för att kunna ställa dessa resultat mot en större, generell 
grupp människor krävs en större testgrupp och en mer omfattande studie. 

Eftersom arbetet utfördes i ett västerländskt land verkade det som ett naturligt val att även 
välja den västerländska musikteorins definition av dissonans och konsonans. Det hade varit 
intressant att grunda undersökningen i ett icke-västerländskt musiksystem, men med tanke 
på att det kan ta flera år att förstå en musikteoretisk grund så hade detta troligtvis inte varit 
möjligt med tanke på arbetets omfattning. Det är heller inte säkert att dissonans och 
konsonans är uttalade begrepp inom andra musikteoretiska system. De studier som använts 
som litterärt underlag till arbetet har därför haft ett fokus på västerländsk musikteori och 
eftersom undersökningen var tänkt att utföras med svenska testpersoner antogs det att dessa 
studier var relevanta. Att testpersonerna skulle vara uppväxta med enbart västerländsk 
musikkultur (och teori) var dock inget urvalskriterium och undersökningen ställde inte den 
typen av frågor. I Sveriges grundskoleutbildning ingår ämnet musik där den västerländska 
musikteorin lärs ut från tidig ålder (Skolverket, u.å.). Jag hade tidigare vetskap om att det 
inte fanns några utländska studenter bland testpersonerna (genom skriftlig kontakt innan 
undersökningen ägde rum) och därför kan det antas att alla testpersoner har ett svenskt 
medborgarskap. Sannolikt har därför alla testpersoner fått ta del av den västerländska 
musikteorin genom sin grundskoleutbildning.  

På grund av att metoden inte täckte frågor om erfarenhet av musikkultur så kan inga andra 
antagandet gällande ämnet göras och därför finns inga garantier att testpersonerna bara har 
påverkats av den västerländska musikteorins definitioner av vad som anses vara konsonans 
och dissonans. Detta kan ha påverkat resultatet. Enligt Schellenberg & Trehub (1994) är 
sensorisk konsonans något som gäller i flera kulturer medan musikalisk konsonans kommer 
ifrån erfarenhet och preferenser över vad som anses låta ”bra” i specifika musikaliska genrer 
(Schellenberg & Trehub, 1994). Därför skulle personer, trots exponering av olika 
musikteoretiska system, kunna tycka båda lika och olika gällande konsonans och dissonans.  
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Intervjuer 

I intervjuerna ombads testpersonerna att beskriva sina musikvanor och berätta om sin 
musikaliska bakgrund. Resultatet visar att det inte fanns större skillnader i testpersonernas 
musikvanor och flera personer uppgav samma musikgenrer. Fler skillnader hittades i deras 
musikaliska bakgrund där vissa testpersoner hade studerat musik på gymnasienivå och 
andra varken hade studerat musik eller spelat ett instrument förut. Samband mellan 
bakgrund och hur testpersonerna gick tillväga för att lösa pusslet kunde inte hittas och det 
fanns inte heller mönster i hur väl dissonanserna hördes. Samma språkbruk fanns hos alla 
testpersoner trots skillnader i musikbakgrund och därför kunde inte detta resultat jämföras 
med andra variabler.   

Testpersonernas olika förutsättningar ledde inte till någon jämförbar skillnad i hur väl de 
hörde dissonanser eller skillnader i musiken vilket öppnar för antagandet om att dessa 
variabler inte var viktiga i sammanhanget. Att skillnader inte upptäcktes kan dock ha berott 
på studiens omfattning och/eller att antalet testpersoner var för lågt. Testpersonernas 
musikaliska kunskap och förmåga hade även kunnat bedömas på ett annat sätt, exempelvis 
genom ett praktiskt test före eller efter en spelsession. ”Musikalisk kunskap” kan betyda 
olika saker för olika individer och en beskrivning av musikbakgrund kan därför bli subjektiv. 
Ett praktiskt test av något slag hade därför kunnat visa sig vara mer effektivt för att reda på 
en testpersons förmåga. Test i instrumentspel eller musikteori behöver inte indikera förmåga 
att uppfatta dissonans, även om de tar reda på ”musikalisk kunskap”, och därför hade ett test 
med fokus på lyssning troligtvis lämpat sig bäst. 

 

Spelsessioner 

På grund av ett brus som ljöd då spelet hade varit igång i ca 8 minuter fick testpersonerna 
endast spela i 7 minuter. Med tanke på de många lösningsmetoder som testpersonerna 
prövade under spelsessionerna fanns potential för att lösningen till pusslet skulle hittas. 7 
minuter kan dock ha varit en för kort tidsperiod för att testpersonerna både skulle hinna 
uppfatta dissonanserna samt låta sig hjälpas utav dem. Å andra sidan var det mer 
fördelaktigt att inte störa testpersonerna och bryta deras koncentration. Pilottest 3 visade att 
testpersonerna blev distraherade och behövde samla sig innan de fortsatte sina 
spelsessioner. För att inte missa intressanta resultat så valde jag att utöka tiden till max 10 
minuter om testpersonen verkade vara på väg att nå en lösning eller hade börjat lyssna efter 
dissonanserna då 7 minuter hade passerat. På det sättet kunde mer data samlas in, men det 
betydde som nämnt att testpersonerna behövde bli utsatta för det plötsliga och högljudda 
bruset vilket både störde testet och kan anses oetiskt eftersom vissa kan vara känsliga för 
plötsliga händelser. Nackdelen med att förvarna om plötsliga händelser är att testpersonen 
kan börja inleda förväntningar och därmed spänner sig eller skrämmer upp sig själv. En 
avvägning gjordes och den valda tidsperioden för utökade spelsessioner behölls. 
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5.4 Slutsatser 
 

I problemformuleringen ställdes frågan om det skulle vara möjligt att genom dissonans i 
dynamisk musik påverka vilka val, eller icke-val, en spelare gör i en spelmiljö. Arbetets 
officiella frågeställning löd ”Hur påverkar dynamisk musik med inslag av dissonans 
spelarens möjlighet att lösa ett pusselspel?”.  

I undersökningen lade testpersonerna mer fokus på färgerna i spelmiljön än på musiken 
trots att de hörde förändringar i den, vilket troligtvis beror på att spelare är mer vana vid 
visuell feedback än vid musikalisk feedback. En slutsats kan dras om att färgglada klot och 
lådor är mer uppenbart och tydligt för en spelare än dissonanser i ambient musik. På grund 
av att det dissonanta musikstycket var 6 minuter långt och därmed loopades, kunde 
testpersonerna höra olika delar av den dissonanta musiken vid olika (felaktiga) 
kombinationer. Vissa delar av stycket hade fler syntar och mer kluster vilket uppfattades 
som starkare ljudvolym och därför uppfattades dissonanserna mer tydligt vid vissa lådor än 
vid andra lådor - beroende på vilken del av stycket som spelades upp. De testpersoner som 
uppfattade de dissonanta ledtrådarna hade svårigheter med att hitta ett mönster och 
lyckades inte lösa pusslet. En slutsats kan dras om att tydligare och mer konsekventa 
musikledtrådar krävs för att en spelare ska höra ett samband.  

Både testperson 1 och 2 valde att placera klot efter vid vilka lådor musikledtrådarna ljöd, 
trots svårigheter med att finna ett mönster med vart de musikaliska ledtrådarna förekom.  I 
intervjuerna framgick det att båda testpersoner var osäkra på om de dissonanta ledtrådarna 
indikerade att de gjorde rätt eller om de gjorde fel, delvis på grund av att den dissonanta 
musiken uppfattades som obehaglig och som ett ”fel-ljud”, men båda två valde ändå att agera 
utefter att dissonanserna betydde att de gjort korrekta kombinationer. En slutsats kan dras 
om att det i detta fall hade varit enklare att leda testpersonerna till en önskad riktning än att 
avstyra dem från en oönskad riktning och kanske beror det på att andra spel har feedback för 
den önskade riktningen och att det är vad spelare förväntar sig.  

Ett undantag är när ljud och musik används för att signalera för fara eller fiender, vilket 
dynamisk musik kan användas till (Collins, 2008). I arbetets stillsamma pusselspel ansågs 
fara och action otippat och därför avvisades obehaget som skapades på grund av de 
dissonanta ledtrådarna, vilket kan ha lett till att ledtrådarna inte lyssnades på. Därför vore 
det kanske mer fördelaktigt att använda avstyrande dissonanser i action- och skräckspel, där 
fara är ett essentiellt gameplay-element. Dock så funderade en testperson i grupp 2 på om 
en viss del i den konsonanta musiken signalerade att hen var fel ute, trots att inga 
musikaliska ledtrådar fanns i den versionen av spelet, och därför beror det kanske på vem 
som spelar, och vilka spel som den personen brukar spela, och inte på ett mönster hos 
gruppen dataspelare. En slutsats som kan dras är att dissonanta ledtrådar kan vara ett 
hjälpmedel för en spelare och att dessa ledtrådar kan tolkas olika beroende på vem som 
spelar.  

Dynamisk musik med inslag av dissonans kan påverka en spelares möjlighet att lösa ett 
pusselspel, både med påverkan på spelarens känsloläge och som feedback för att nå en 
lösning. Om musiken är tänkt att hjälpa spelaren i syfte att förbättra spelarens 
problemlösning måste den vara tydlig och konsekvent så att spelaren kan uppfatta ett 
mönster. Dynamisk musik med inslag av dissonans har även goda möjligheter till att påverka 
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spelarens problemlösning negativt då dissonans i regel inger obehag hos människor. Dess 
påverkan kan dock variera beroende på om den har en avledande eller en ledande funktion 
då individer kan tolka detta på olika sätt. 
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6 Avslutande diskussion 
 

6.1 Sammanfattning 
 

Arbetet har syftat till att undersöka hur dynamisk spelmusik med inslag av dissonans 
påverkar en spelares möjlighet att lösa ett pusselspel. Spelmusiken har under lång tid varit 
statisk och linjär i form av loopar men har de senaste åren utvecklats till en mer dynamisk 
typ av spelmusik som i större utsträckning kan reagera och agera på händelser tillsammans 
med spelaren. Flera akademiker och författare tar upp den dynamiska musikens förmåga att 
anpassa sig och flera menar att spelmusik nu kan och bör ses som en integrerad och viktig 
del av spel istället för att ”bara” vara en teknik för att framkalla känslor hos spelare. Flera 
forskningsstudier tyder på att människan uppfattar vissa musikaliska intervall som 
behagliga (konsonanta) och andra intervall som obehagliga (dissonanta), men dissonans i 
spel används i väldigt liten utsträckning. En förstudie kring pusselspel och dynamisk 
komposition gjordes och ett pusselspel utvecklades med ett ledtrådssystem baserat på 
dissonans. Testpersoner fördelade på två testgrupper fick spela varsin version av 
pusselspelet – en version med det dynamiska ledtrådssystemet och en version med enbart 
konsonant bakgrundsmusik. Testpersonerna lade mer fokus på färgerna i spelmiljön än på 
musiken trots att de hörde förändringar i den. Hälften av experimentgruppen uppfattade 
dissonanserna och testade att utföra kombinationer utefter vart dissonanserna ljöd, men 
hade svårigheter med att hitta ett mönster. En slutsats kan dras om att färgglada klot och 
lådor är mer uppenbart och tydligt för en spelare än dissonanser i ambient musik och att 
tydligare och mer konsekventa musikledtrådar krävs för att en spelare ska höra ett samband. 
Dynamisk musik med inslag av dissonans visade sig kunna påverka en spelares möjlighet att 
lösa ett pusselspel, både med negativ påverkan på spelarens känsloläge och som avledande 
feedback för att nå en lösning. Dess påverkan på spelarens möjlighet att lösa ett pusselspel 
visade sig variera beroende på om den hade en avledande eller en ledande funktion då 
individer tolkade detta olika. 

 

6.2 Diskussion 
 

 “When music becomes adaptive it grows in its role as an active and dynamic 
participant in the interactive multimedia interplay. It is no longer just a 
redundant background feature or a clumsy kind of feedback but an elegant 
constructive enrichment. “(Axel Berndt, 2009, s. 3). 

Detta citat av Axel Berndt, om adaptiv och dynamisk musik, stämmer bra ihop med vad som 
var målet med den dynamiska musiken i arbetet. Musiken var tänkt att berätta för spelaren 
vilka val som var inkorrekta, inte genom tydlig visuell feedback, utan genom nyanser i 
musiken som fanns för att hjälpa utan att tränga sig på spelaren. Musiken skulle leda 
spelaren till en lösning genom ett ledtrådssystem baserat på harmonikförändringar med 
dissonans och konsonans som försiktigt skulle försöka påverka spelaren så att hen kunde 
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känna sig mer benägen att göra vissa kombinationer, snarare än andra. Framförallt så var 
det meningen att musiken skulle ta en mekanisk funktion i spelet och inte enbart vara en 
känslomässig bakgrund. Genom dissonans och konsonans, som bevisat skapar 
känslomässiga reaktioner hos människor (Schellenberg & Trehub, 1994), kunde musikens 
känslomässiga funktion utnyttjas och tas ett steg längre i ett spelsammanhang. I 
undersökningens resultat kunde en trend ses där dissonanserna fick testpersonerna att 
känna sig stressade och oroliga och där konsonanserna fick testpersonerna att känna sig 
glada och avslappnade. Två testpersoner valde att använde sig av de dissonanta ledtrådarna 
och tolkade dem som feedback och medel för att kunna lösa pusslet.  

 

6.2.1 Samhällelig nytta 
 

Musiken har tagit en mekanisk funktion och på samma gång framkallat känslor hos de som 
spelar vilket stärker idén om dynamisk musik som ett viktigt verktyg för speldesign. 
Dissonans har visat sig fungera i en pusselmiljö och kan alltså användas i andra genrer än i 
enbart skräckspel, vilket är det vanligaste i dagsläget. Förhoppningsvis kan detta innebära 
att speldesigners får upp ögonen för dissonans och dess möjligheter som innefattar både 
feedback för problem- och pussellösning samt att framkalla känslor.  

På grund av problem med datainsamlingsmetoder blev testgruppen nästan halverad i antal. 
Det är därför inte möjligt att ställa och jämföra testpersonernas resultat mot en större och 
generell grupp människor, men studien kan stå som både grund och inspiration för de som 
vill pröva resultatet i en mer omfattande undersökning. På grund av arbetets omfattning 
finns risken att spelutvecklare som är intresserade av dissonans trots detta väljer att inte 
använda sig av den. Spelbranschen styrs av efterfrågan och marknadsekonomi och i en sådan 
bransch kan det vara fördelaktigt att använda sig av väldokumenterade metoder. För 
pusselutvecklare med tid och framtidsvision är dock dissonans i dynamisk musik någonting 
som kan visa sig vara en stor möjlighet.  

 

6.2.2 Etiska aspekter 
 

Är det etiskt rätt att påverka och faktiskt manipulera spelare genom dissonans? Man kan 
hävda att det inte är ett problem då en stor del av media och reklam i västvärlden syftar till 
att övertyga, påverka och styra människor till att tycka enligt vissa ideologier, konsumera på 
ett visst sätt eller ta del av viss kultur. Konstformer som exempelvis film, musik och bild 
skapas ofta med en tanke om att framkalla känslor hos personer. Den stora majoriteten av 
västvärldens befolkning verkar acceptera eller tolerera dessa tillvägagångssätt och det är en 
vedertagen del av vår kultur. Därför kan det anses vara en acceptabel metod trots 
manipulativa inslag. Att använda sig av intervall som frammanar obehag hos en stor 
majoritet människor bör dock innefatta en diskussion kring om det är befogat i 
sammanhanget eller ej. Allt som potentiellt kan skada en annan människa bör diskuteras 
kritiskt, speciellt om det gäller spel som är en underhållningsform som används av väldigt 
många människor. 
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6.2.3 Kulturella aspekter 
 

Detta arbete har fokuserat enbart på den västerländska musikkulturen och vad de som är 
uppväxta med västerländsk musik upplever som dissonant och/eller konsonant. I delar av 
världen som inte använder och/eller utgår ifrån västerländsk musikteori kan dynamisk 
spelmusik med inslag av dissonans visa sig ha liten eller ingen effekt. Det skulle även kunna 
ha motsatt effekt då vissa kulturer i mycket större grad använder dissonanser i musik och 
därmed inte uppfattar och/eller tolkar dem som obehagliga.  

 

6.3 Framtida arbete 
 

Testgrupperna blev i slutändan mycket små vilket har lett till en svårighet med att dra 
slutsatser. Denna studie har dock visat att det finns potential för dynamisk musik och för 
dissonans att påverka spelare i både stämningsläge och som hjälp för att kunna lösa ett 
pusselspel. I framtida studier bör testpersonernas musikkulturella influenser undersökas 
eftersom ämnet öppnar upp för flera möjligheter. Det hade varit intressant att fråga 
testpersonerna om de vuxit upp med enbart västerländsk musikkultur eller om andra 
musikkulturer hade varit närvarande (exempelvis genom familj lärda eller uppväxta med 
annan musikteori). Urvalet skulle kunna utökas till att innefatta två grupper av testpersoner 
- en grupp där testpersonerna vuxit upp med västerländsk musikkultur och en grupp där 
testpersonerna vuxit upp med en musikkultur som är väldigt olik den västerländska. Om 
testpersonerna även ska delas upp i grupper om musikalisk erfarenhet bör denna faktor 
undersökas på ett sätt som säkerställer objektivitet. Ett praktiskt test med fokus på lyssning 
hade kunnat undersöka hur väl testpersonerna uppfattar dissonans och konsonans. 

 Intressanta vinklar uppenbarar sig när en tar i åtanke att världens medieplattformar idag är 
globaliserade och att detta innebär att en kultur sällan består helt isolerad från andra 
kulturer. En framtida studie skulle därför kunna kombinera två kulturer, exempelvis med 
testpersoner som vuxit upp med västerländska spel men också influerats av en icke-
västerländsk musikkultur eller testpersoner som influerats av två olika kulturer med egna 
musikteorier och system. En undersökning i koppling till sensorisk konsonans och 
musikalisk konsonans hade även varit intressant för att se vilka implikationer det kan ha för 
hur dissonans påverkar en spelare i ett spel. Skulle en typ av konsonans (och dissonans) 
”övermanna” den andra? Skulle en kulturell influens ha starkare påverkan för hur en 
mångkulturell spelare upplever och/eller tar till sig dissonanta ledtrådar? Detta är frågor 
som passar för studier med en större omfattning och med en internationell bredd.  

Det är tydligt att en mer omfattande studie krävs för att kunna se ett tydligare samband och 
stärka resultatet. De dissonanta ledtrådarna var något för subtila och i framtida studier krävs 
en spelmiljö där de grafiska elementen tar mindre fokus så att dissonanserna blir tydligare 
och inte lämnas ohörda i bakgrunden. En annan musikalisk genre hade också kunnat 
användas för tydligare ledtrådar - en reviderad artefakt krävs alltså i framtida studier för ett 
tydligare resultat. Urvalet kan utökas och fokus behöver inte enbart ligga på den 
västerländska musikteorin och dess definition av konsonans och dissonans. I framtiden kan 
även dynamisk komposition studeras mer ingående. Fler tekniker kan testas för att 
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undersöka om det finns en dynamisk kompositionsteknik som är mer praktisk än andra för 
när en spelare ska hjälpas i spel genom musik. En uppföljande studie hade också kunnat 
undersöka om skiftningar i musik, oavsett om de är konsonanta eller dissonanta, kan bidra 
med samma effekt som dissonans har haft i detta arbete. Kompletterande studier med andra 
spelgenrer krävs också för att se om dissonans i spel kan vara fördelaktigt över genregränser 
och i flera olika typer av spel.  
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Appendix A -  Figurlista 
 
Figur 1. Enkel version av färgcirkeln.  

Figur 2. Vy från pusselspelet. 

Figur 3. Överblick av spelplan, vy från Unity. 

 

 


