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Sammanfattning

Musik som finns i  spel kan kopplas till  många olika aspekter av designen men där
miljön är en aspekt som kanske inte uppmärksammats så mycket hittills.  Musikens
koppling till miljön kan klangligt och harmoniskt se ut på olika sätt. Konventioner som
finns inom musikskapandet på området kan hjälpa musiker och spelutvecklare att nå
ut  till  spelarna.  Tre  stereotypiska  miljöer  har  fokuserats  på  i  denna  studie;  ”Trä”,
”Vatten/Is” och ”Eld”. Till dessa miljöer har det komponerats musik som anknyter till
tematiken.  Denna  musik  och  tillhörande  bilder  har  sedan  använts  i  en
enkätundersökning.  Det  finns  många  möjliga  vinklar  som  kan  beaktas  baserat  på
respondenternas  svar,  men i  studien  har  en koppling hittats  mellan  instrumentens
klang, musikens harmonisk uppbyggnad, tempo och genre i relation till de mijöteman
som använts.

Nyckelord: Tematik, musik, miljö, dataspel  
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1. Introduktion

Musik har från början varit en stor del av spelskapande och kan i vissa fall uppmärksammas lika

mycket som själva spelet. Men hur kopplas musiken egentligen till spelet i sig? Det kanske bara är

bestämt vilken sorts musik man har till ett äventyrsspel eller skräckspel och hur denna ska låta?

Sedan kan det vara intuitivt om musiken uppfattas som skrämmande eller glad och om man som

spelare anser att det i kontext passar spelets genre eller ej. Men förhållandet mellan musiken och

spelets olika miljöer är inte lika självklart eller förståeligt.

Forskningsgapet  som finns inom detta  område har  lett  mig  till  att  undersöka hur olika

spelsceners  omgivningar och miljöer,  i  det  här fallet;  eld,  vatten och trä,  hänger ihop med det

musikaliska, främst klangligt och instrumentalt. Ett antal spel och filmer med omgivningsspecifika

scener har undersökts och sedan jämförts sida vid sida för att se om det finns en koppling mellan

den specifika scenen, vilka instrument och kompositionsmetoder som främst eller ofta används

inom  omgivningen.  Denna  undersökning  har  på  grund  av  tidsmässiga  begränsningar

huvudsakligen jämfört spelmusik, där endast ett fåtal animerade filmers musik använts som en

jämförelse.

Utifrån denna undersökning har 3 olika kompositioner skapats som representerar de tre

huvudsakliga elementens scener. Musikstyckena har skapats utifrån den information som samlats

in från förstudien och representerar de olika elementen. Kompositionerna har samma melodi och

liknande harmonik men innehåller variationer baserat på utfallet av förstudiens resultat.

En enkät utformades från dessa tre stycken där tre grafiska miljöer även visades. Dessa

bilder  representerade  de tre elementen och miljöerna.  80 informanter  har fått  svara på vilken

komponerad musik som passar bättre ihop med de grafiska alternativen. Informanterna har fått

vara anonyma, men fått svara på om dessa är familjära med musik och spel. De kunde även skriva

en kort kommentar efter att informanten valt vilken musik som de kopplat till vald bild. Denna

kommentar har dock inte påverkat enkätens resultat utan var till för ifall informanten vill förklara

eller motivera sina val.

Den sista delen av studien innebar en sammanställning av enkätresultatet vilket pekade på

om det fanns underliggande kopplingar mellan musiken och de tre stereotypiska miljöerna eller ej.

Denna  del  förklarar  de  existerande  konventionerna  inom  musik  samt  kopplingar  mellan  ett

instrument och en omgivning och vad dessa kopplingar kan bero på.

För att undvika begreppsförvirring i den här studien så kommer denna uppsats använda

ordet tematik som koppling till omgivningen i spelet. En tematisk spelscen i detta fall har alltså en

koppling till något av de element som undersöks i denna studie, till exempel vatten, is, eld eller trä.

När  det  kommer  till  det  musikaliska  begreppet  tema som  kan  förväxlas  med  denna  studies

begrepp, så kommer studien specifikt skriva att det handlar om musikalisk tematik eller enbart

använda begreppen melodi eller musikaliskt motiv. 
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2. Bakgrund

Spelmediet i sig är brett då det finns många olika genrer och många sorters spelmekaniker. Sen

dataspelens början har spelutvecklingen gått snabbt framåt vilket har inneburit att de tillhörande

disciplinernas alster (grafik, musik, ljud) även utvecklades samtidigt. Dataspelens popularitet och

mångfald innebar även att musiken utvecklades till dessa och skapade fler användningsområden.

Användningen av musik till olika miljöer är ett av dessa, där flera exempel på olika element kan

hittas. De fem grundelementen från den kinesiska filosofin Wu Xing (Wikipedia, 2015) kan finnas i

spel som till exempel Zelda: Ocarina Of Time (Nintendo, 1998). Filosofin grundar sig i att världen

är uppbyggd av de fem elementen Eld, Vatten, Trä, Jord & Metall. Dessa element har i spel som

Zelda en narrativ roll och innehåller både säregen grafik och musik.

Spelmusik kan fungera på många olika sätt, alltifrån att empatisera med karaktärer till att

bara fungera som en spänningshöjare. Musiken kan även användas för att signifiera en specifik

miljö, bana eller händelse samtidigt som den kan vara vacker att bara lyssna på. Ibland får dock

inte  musiken  sticka  ut  för  mycket  eller  ta  för  stor  plats  såvida  inte  spelet  i  sig  tillåter  detta

(Phillips,  2014).  I  boken  A Composer's Guide To Game Music tar  Phillips  exempelvis  upp hur

musiken bör formas efter resten av spelet för att stämma överens med känslan som spelaren kan

tänkas uppleva genom spelandet. 

För  att  kunna  förstå  hur,  och  om,  musiken  fungerar  beroende  på  vilken  miljö  som

framställs  i  en  scen,  så  behövs  först  och  främst  vetskapen  om  hur  musik  fungerar  rent

designmässigt. Designmässiga funktioner som fungerar mer allmänt för musik har varit tempo,

melodi, genrer samt dynamik. Dessa funktioner ger musiken olika känslor och betydelser beroende

på  hur  de  används.  Hur  musiken  designmässigt  förhåller  sig  till  omgivningen  baserat  på  till

exempel den emotionella faktorn är även viktigt att ha i åtanke.

2.1 Musik som ett designverktyg

Forskningen inom spelmusik fokuserar mycket på designmässiga faktorer som gör att  musiken

fungerar med spelets mekanik. Phillips (2014) förklarar hur spelgenrer fungerar musikaliskt och

hur de hänger ihop och varför de även är en viktig aspekt för funktionen av spelmusik. Phillips

anser  att  musikens  roller  och  musikaliska  funktion  kan  vara  kopplad  till  spelmekanik  och

diskuterar  hur  interaktivitet  och  icke-linjär  musik  fungerar  eller  särskiljer  sig  i  spel.  Phillips

redogör även om hur musik ger en fördjupad immersion i spel och hur önskad effekt kan uppnås

beroende på spelets mål.

Att skapa interaktiv och dynamisk musik kan inom spelutveckling vara viktigt för spelets

upplevelse och sådan musik används oftast inte i någon annan media än just spel. Interaktiv musik

fungerar inte designmässigt som linjär musik. De klangliga eller känslomässiga kopplingarna kan
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fungera  på  liknande  sätt  i  exempelvis  filmmusik,  men  eftersom  spel  är  interaktiva  är  också

musiken ofta kopplad till denna interaktivitet  (Phillips, 2014). Med tanke på att musik i vanliga fall

spelar på känslan i bild och inte fungerar miljömässigt, är frågan om den interaktiva aspekten kan

förstärka kopplingar till omgivningen? Det bör alltså undersökas om det finns kopplingar mellan

interaktivitet och miljö. Dessutom är spel ofta tack vare interaktiviteten mer omgivningsfokuserat

och utforskande rent miljömässigt jämfört med linjär media, vilket är en viktig faktor för denna

studie. 

Musiken kan även påverkas beroende på vilken genre spelet har eller om musiken i sig är

linjär eller dynamisk, samt om musiken ska fungera som en motpol för att förstärka det visuella

(Phillips, 2014). 

Olika genrer både inom spel, film och musik kan representera olika känslor och ha andra

sorters funktioner i de olika medierna. Beroende på hur genrerna används kan det ge svar på om

det  finns  kopplingar  mellan  dessa  och  de  mest  förekommande  kompositions-  och

arrangeringstekniker samt hur dessa upplevs och kopplas ihop med olika omgivningar och miljöer.

I  artikeln  An Introduction  to  Procedural  Music  in  Video  Games (Collins,  2009)  beskrivs  hur

procedurell genererad musik och ljuddesign kan hjälpa ett spel och dess tillhörande scener och

miljöer då musik och ljud anpassas till det rum som upplevs i spelet. Den genererade musiken görs

för att spelaren ska få en starkare audiovisuell koppling och därmed en bättre upplevelse.  Collins

tredje artikel Playing with Sound : A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games

(2013a) går igenom hur rumslighet spelar in på musik i spel och hur en dissonans mellan ljud,

musik och bild kan vara skadligt för en spelares upplevelse av spelet då spelaren inte upplever

spelet som en trovärdig helhet. Den ljudmässiga helhet som spelaren upplever kallar Collins för

Envelopment (2013a). Collins  skriver om bland annat ”syncresis”,  ljud och bild i  symbios med

varandra för att få en akustisk eller ljudeffekt-baserad koppling.

“Music alters meaning in film only when a visual excerpt is ambiguous. Thus,

music can disambiguate a situation by establishing a context.” 

      (Collins 2013a)

Med detta citat menar Collins att musik kan klargöra meningen eller kontextualisera en

mening om det visuella är otydligt eller svårt att förstå på olika sätt. Collins pratar även om hur

man kan känna igen ljuden och att enbart ljud kan ge lyssnaren associationer utan det visuella.

Det finns exempel på forskning som har undersökt tempo, rytm och även genre och hur

dessa grundstenar kan appliceras på spel för att få en djupare immersion med hjälp av musiken.

Phillips (2014), som tidigare nämnts, menar att en audiovisuell dissonans i ett spel skulle kunna få

spelaren att missa den konstnärliga essensen, men om det audiovisuella skulle överensstämma så

ger detta en bättre upplevelse av spelets design och som en helhet. För att kunna applicera detta

resonemang i denna studie så har det undersökts hur konventionerna ser ut för spelmusik, det vill
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säga om det finns en underliggande norm eller regelverk för hur särskild musik ska skrivas och om

denna  har  någon  koppling  med  till  exempel  kultur  eller  etnicitet.  I  artikeln  Play  Along-An

Approach To Video Game Music (2004) från speljournalen Game Studies så skriver Zach Whalen

om hur musik fungerar mer designmässigt.  Enligt  Whalen finns det en koppling mellan vilken

musikalisk  klangfärg  en  viss  scen  har  och  hur  musiken  förhåller  sig  till  andra  designmässiga

faktorer såsom tempo och andra musikaliska faktorer.

Whalen tar även upp musik som ett designverktyg för spel och visar på hur musiken kan

hjälpa spelets immersion och inlevelse. Denna artikel riktar in sig på ett fåtal spel, där det förklaras

både hur musikaliska motiv kan spela roll  samt hur andra designtekniker som tempo fungerar.

Däremot fungerar inte alla tillämpningar som Whalen tar upp i texten i samtliga spel, utan fokus är

på kompositions- och designtekniker och sätt som spelmusik kan användas på i spelsammanhang.

Artikeln  är  närmare  10  år  gammal,  men  de  tekniker  som  Whalen  beskriver  är  däremot  inte

förlegade  om  man ser  till  användningsområde  i  modernare  spel  då  de  nämnda  teknikerna  är

allmänt förklarade och går att anpassa på andra spel.

Antologin  The  Oxford  Handbook  of  Computer  Music (Dean,  2010)  redogör  för  de

grundläggande områden för musik inom spel som denna studie bygger på. Dean börjar med att

primärt beskriva hur spelmusik fungerar, mer designmässigt och hur spelmusik kommer att låta i

framtiden. Han redogör sedan om spelmusikens historia, bakgrund och om mer tekniska aspekter

samt hur spelmusik fungerar på ett spatialt  plan. Dean diskuterar även hur improvisation samt

blandningen av akustisk och digital musik kan spela in på spelets musikaliska sammanhang. Dean

diskuterar också ljud-baserad musik upp och vilken koppling ljuden har till de musikaliska delarna.

Spelmusik  kunde  tidigare  inte  skapas  med  hjälp  av  akustiska  instrument  varför

kompositörerna syntetiserade dessa (Dean, 2010). Detta har påverkat musiken som analyserats i

denna studie.

2.2 Spel och filmmusik

Spelmusiken fungerar på andra sätt  än den konventionella  filmmusiken men det  finns absolut

kopplingar mellan dessa. Musiken kan fungera narrativt, men designmässiga kopplingar som till

exempel dynamik och tempo är mer åtskilda på grund av interaktiviteten i spel. Musik är något

som anpassas till både film och spel beroende på sammanhanget. Det designmässiga tankesättet,

som en kompositör bör ha, i ett interaktivt spel fungerar inte alltid på samma sätt i filmskapandets

värld. Klangen och den empatiska påverkan för musiken har däremot en koppling inom vissa delar

av båda medier (Collins 2008b). I artikeln An introduction to the history, theory, and practice of

video game music and sound design (2008b) diskuterar Collins bland annat detta samt skillnaden

i användningen av musik i film och spel. Collins skriver om hur musiken och ljudeffekterna i Grim

Fandango  fungerar  för att  skapa en känsla  av rätt  miljö  och få spelaren att  koppla ljuden till

kulturella, fysiska, sociala eller historiska händelser.  I denna studie har kopplingar gjorts mellan
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spel och film för att undersöka hur musiken fungerar. Därmed fungerar Collins text som en grund

till denna aspekt av undersökningen eftersom Collins problematiserar detta i sin artikel. Wingstedt,

Brändstrom och Berg (2010) forklarar i boken Narrative Music, Visuals and Meaning in Film hur

musiken på ett  narrativt  sätt kan kopplas ihop med det  visuella  i  filmen.  Författarna förklarar

sambandet mellan det visuella och musiken samt hur dessa kan få lyssnaren att göra kopplingar

mellan  bild  och  ljud.  Wingstedt,  Brändstrom  och  Berg  menar  att  på  samma  sätt  som  det

musikaliska påverkar hur vi ser bilderna så påverkar även bilderna hur vi hör musiken. Dom tar

upp filmen  Jaws (1975) som ett exempel på hur musikens berättande fungerar för både känslan

och även hur musiken fungerar temporalt.  Författarna pratar här om en ”kemisk reaktion” som

sker när en films alla  delar (bild,  musik,  ljud och dialog) kombineras och sammanställs,  vilket

skapar  en egen känsla  och fungerar  som helhet  istället  för  att  varje  del  förmedlar  en sak var.

Liknande kopplingar kan göras i spel även om musiken fungerar annorlunda designmässigt än i

film.

Konventioner  inom filmmusik från mitten av 1900-talet  har  applicerats  i  denna studie,

specifikt inom animerade filmer då dessa använder musik för att både symbolisera händelser samt

ljud för olika element  som till  exempel  eld eller  vatten.  Mickey Mousing,  vilket  det  kallas  när

musiken accentuerar varje händelse som sker i bild, är i animerad film väldigt populärt att använda

sig av och detta kan ha översatts i spelvärldens animationer (Hickman, 2006), vilket är något som

har undersökts i denna studie.

2.3 Psykologiska konventioner

En annan aspekt för hur spelmusiken fungerar i  spelet  är  den psykologiska faktorn,  alltså hur

spelaren,  på  ett  mer  psykologiskt  plan  kopplar  ihop  klang,  instrument  och  musik  till  olika

företeelser, samt om det finns konventioner inom musik som pekar på att miljö och musikalisk

klang hänger ihop.

Den  psykologiska  faktorn  kan  spela  stor  roll  i  hur  lyssnare  uppfattar  musiken  i

spelsammanhang och hur klang hänger ihop med upplevd miljö. Patrik Juslin skriver i sin artikel

From everyday emotions to aesthetic emotions: Towards a unified theory of musical emotions

(2013b) om  musik  i  ett  psykologiskt  perspektiv.  Juslin  förklarar  hur  musik  kan  anspela  på

emotionella  kopplingar  som  sedan  lyssnaren  tolkar,  samt  hur  olika  ljud  anknyter  till  olika

meningar som vi associerar. Detta menar Juslin kan härstamma från våra förfäder och att deras

överlevnadschanser var bättre om de kunde korrekt tolka olika ljud och sedan agera på dessa.

I sin artikel diskuterar Juslin (2013b) hur relationen mellan den estetiska bedömningen och

känslomässiga  funktionen  i  musik  är.  I  artikeln  förklaras  olika  kriterier  som  mest  påverkar

lyssnarens  bedömning  av  musiken.  Då  artikeln  diskuterar  en  mycket  djupare  bild  av  den

psykologiska sfären som jag inte har kunskap nog för att applicera på denna studie så diskuterar

jag endast  ytligt  de mest  relevanta kriterierna av de som Juslin  tar  upp: ”Skönhet”,  ”Uttryck”,
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”Nymodighet/Nyskapande”, ”Känsla”, ”Skicklighet”, ”Budskap”, ”Stil” och ”Storslagenhet” (2013b).

Alla dessa kriterier bedöms utifrån en estetiskt syn och de har en koppling till varandra.

Konventioner som skapats innan dataspelens begynnelse från t.ex. film kan påverka hur vi

hör musik i förhållande till miljöer eller olika tematiska aspekter (Juslin 2013), vilket kan förklara

varför det finns en konvention som innebär att viss musik eller instrument lättare associeras med

eld, vatten eller trä. Psykologiska faktorer som att vattenljud används som avslappningsmetod kan

påverka hur vi skapar och hör vattenrelaterad musik samt att elementen låter på ett eget sätt rent

ljudmässigt,  möjligtvis onomatopoetiskt  (ljudhärmande).  Dessa associerar  vi med liknande ljud

och  kopplar  dem till  musikinstrument  som audiellt  representerar  ljudet  för  elementet.  Juslins

artikel har använts för att hitta samband mellan hur musiken och dess klang kan kopplas till miljön

och hur kopplingen eventuellt sker.

Undersökningen för denna studie har byggt på att flera informanter svarar på ifall de anser

att  musiken  hänger  ihop  med  en  specifik  miljö  så  det  är  av  intresse  att  se  ifall  det  finns  en

psykologisk  förklaring.  Frågan  är  om  lyssnarens  erfarenhet  av  musik  spelar  roll  eller  om

instrumenten och dess klang har en villkorlig innebörd eller på andra sätt påminner informanterna

om de specifika omgivningarna i spelet?
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3. Problemformulering 

I många datorspel märks det att musiken inom en viss typ av scen låter likt annan musik som har

liknande eller  samma omgivning. Till  exempel så har tidigare nämnda spelserien  Zelda (1986-)

olika spelmiljöer beroende på var man befinner sig, och dessa miljöer har egna musikaliska motiv

som spelas. Samma sak med  Super Mario serien (1985-) där banorna även har egen musik. Vid

sökningar på spelmusik via Youtube kan det finnas kommentarer om hur många anser att musiken

passar bra till banan och spelet men det är sällan det går att urskilja varför detta kommer sig. I

vissa fall har det dock funnits vissa tecken på musikalisk samhörighet vid lyssning på miljöspecifik

musik och jämfört dessa med varandra. Funderingarna kring detta, varför viss musik kan anses

passa bra till vissa banor och tillhörande miljöer, har lett mig till att undersöka om instrumenten,

deras tekniker och deras klang faktiskt kan kopplas ihop med specifika element inom spel samt

varför dessa hänger ihop. 

Figur 1, tre olika miljöer. Trä, eld och is/vatten.1

Den här studien grundar sig på forskning om hur musik kan fungera som ett designverktyg

i form av tempo och rytm, men bygger vidare på huruvida instrument förknippas med en specifik

tematik.  Många spel  inbegriper  banor  med skiftande  tematik  och musiken brukar  skilja  sig åt

mellan dessa olika scener. Musik från de stereotypiska miljöer i figur 1 analyseras i förstudien.

Studien undersöker om det finns en stereotypisk koppling mellan miljö och musik och om musik

kan återge en miljö utan koppling till bild.

1 Bilderna som finns med i enkätundersökningen. De använder sig av licensen Creative Commons 3.0.

”Lava River Planet” av Abashi76 är licensierad under CC BY-NC-ND 3.0

”City Gate” av ArtDoge är licensierad under CC BY-NC-ND 3.0
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Frågeställningarna för denna studie är:

• Vilka, om några, gemensamma klangliga egenskaper kan identifieras i olika spels banor som

delar en liknande tematik?

• Vilka  associationer  gör  lyssnaren  mellan  de tre  tematiska  kompositionerna/artefakterna

och bilder som gestaltar de olika tematiska miljöerna eld, vatten och trä?

3.1 Metodbeskrivning

För att  tidsmässigt  och realistiskt  kunnat  skapa  artefakterna,  som användes  som underlag  för

enkäten, så valde jag att fokusera på tre av de fem grundelementen baserade på den kinesiska

filosofin Wu Xing (Wikipedia, 2015). Urvalet av vilka element som ska analyseras är eld, vatten/is

och trä/skog, där jord och metall har tagits bort från listan på element. För att begränsa omfånget

av  denna  undersökning  så  har  en  sammanslagning  gjorts  mellan  miljöerna  vatten  och  is.

Tillverkningen av de musikaliska artefakterna inför undersökningen har utgått ifrån en förstudie

som huvudsakligen är en analys av olika kompositioner. För att begränsa studiens omfång samt på

grund av tidsbrist så har analysen i förstudien till större del fokuserat på spelmusik och tillhörande

miljöer, även om filmmusik kan fungera på samma sätt som spelmusik. I förstudien analyserades

43 spel med ett flertal olika tematiska delar där det undersöktes hur musiken fungerade och om

dessa hade någon koppling till varandra rent klangligt [Appendix A]. De specifikt utvalda banorna

från spelen innehöll scener som endast influeras av någon av de tre valda elementen. I vissa fall

fanns det, inom en scen, en blandning av de olika elementen. I dessa fall har banan använts endast

om musiken förhåller sig annorlunda designmässigt beroende på vilket element som är i fokus.

Förstudien innehåller en kortare undersökning till hur animerad film och dess musik kan kopplas

ihop med studiens frågeställningar  och om det finns någon sorts konvention som spelmusiken

stöder sig på. Musiken från de olika scenerna med elementspecifik musik har efter analysering

sammanställts och jämförts för att undersöka om det finns kopplingar mellan de olika scenerna

och dess  tillhörande  musik.  De  scenerna  med eld  jämfördes  med andra  scener  där  enbart  eld

representeras och likadant med vattenscenerna och trä/skogsscenerna. 

Användningen  av  Zack  Whalens  artikel  (2004)  har  i  detta  arbete  främst  fungerat  som

bakgrund för hur musik fungerar designmässigt. Däremot täcker Whalen inte hur instrument och

dess  klang  fungerar  i  spel-  och  miljösammanhang,  vilket  är  något  denna  studie  fokuserar  på.

Whalen  har  däremot  flera  olika  exempel  på  designtekniker  som  tempo,  rytm  och  harmonisk

sammanhållning för hur musik används i spel och dessa har varit viktiga för mig att undersöka  och

koppla till denna studie.

Deans  antologi  (2010)  är  likt  Whalens  artikel  intressant  för  denna  studie  ur  ett

designmässigt perspektiv då boken beskriver interaktiv musik och hur musik kan fungera på ett

spatialt plan vilket är en stor del av denna undersökning.
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3.2 Artefakten

Utifrån  förstudien  har  det  att  skapats  tre  olika  musikstycken  utefter  ramarna  för  hur  de  tre

tematiska miljöerna ser ut. Enkätundersökningen utgick från dessa kompositioner för att se hur

lyssnarna uppfattade musiken. Musiken har förhållit sig till hur den tematiska musik låter i de spel

som undersökts  i  förstudien.  De  stereotypiska  instrumenten  och  teknikerna  som i  störst  mån

förekom i analysen användes för att skapa artefakterna. Musiken som representerar trämiljöerna

har komponerats med instrument och tekniker som i förstudien visade sig vara typiska för den

specifika miljön. Likadant för vattenmusiken och eldmusiken. Alla tre kompositioner är runt 40

sekunder långa,  innehåller  liknande melodi men är uppbyggda på olika sätt harmoniskt för att

kunna urskilja de olika klangerna och instrumentationerna till de olika styckena. Musiken skiljer

sig  helt  åt  instrumentalt,  tempomässigt  och  genremässigt.  Detta  gör  det  lättare  att  höra

skillnaderna mellan de tre olika kompositionerna och då lättare för informanterna som har lyssnat

på musiken att urskilja dess olika tematiska skillnader och omgivningsspecifika karaktär. 

3.3 Undersökningen

Metoden som användes  för  att  undersöka  frågeställningen  var  en  kvantitativ  enkät.  I  enkäten

användes  tre  kompositioner  som  representerar  de  tre  elementen.  Enkäten  var  utformad  på

engelska för att ge en bredare respondentbas. Till en början ställdes frågor om ålder, intresse för

spel samt musikalisk bakgrund. Informanterna fick sedan lyssna på de tre olika kompositionerna

och para ihop dessa med bilder som visuellt  är knutna till  de tre elementen som är i fokus för

studien och även kort kommentera varför de valt att para ihop ett specifikt stycke med en bild. I

kommentarerna har informanterna förklarat hur de uppfattar musiken och hur de anser att den

passar in på respektive bild. I enkäten var det dock frivilligt  för respondenten att kommentera

kopplingarna som gjordes mellan musiken och bilderna. Dessa kommentarer har använts ifall att

respondenterna  missförstått  frågeställningen  eller  eventuella  oklarheter  kring  frågorna  och

svarsalternativen  har  uppstått  (Ejvegård,  2009)  vilket  samtidigt  hjälpte  till  i  bortfallsanalysen.

Antalet  svaranden  som  en  studie  behöver  för  en  godtagbar  statistisk  jämförelse  är  i  boken

Vetenskaplig Metod (2009) enligt Ejvegård fler än 40 svar, därför har med fördel enkäten i denna

studie tillfrågat runt 50 personer som mål. Det totala antalet respondenter är 80 vilket har gett en

bra grund för en analys.  Informanterna som studien fokuserat  på har varit  åldern 18-29 år då

denna grupp i större mån spelar tv-spel och förmodligen har blivit utsatt för mer spelmusik av den

typ som studien  tänker  undersöka.  Whalen  (2004) tar  dock upp hur  mycket  spelmusiken har

anammat konventioner från äldre tecknade filmer och serier vilket skulle kunna ha lett mig till att

även fokusera på äldre  deltagare.  Men på grund av studiens begränsade resurser  gjordes först

denna åldersbegränsning. Äldre respondenter har fått svara på enkäten och har kategoriserats som
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en åldersgrupp över  30 år  och dessa  respondenter  har  använts  för  att  se  om det  finns  någon

skillnad i respondenternas svar, beroende på ålder.

Enkäten delades ut till  personer av olika musikalisk bakgrund då jag hoppades på att få

olika  kommentarer  av  olika  grupper  människor.  Huruvida  respondenterna  har  olika  kulturella

bakgrunder kommer inte ha större betydelse för analysen då förstudien fokuserar  på spel  som

globalt  fått mycket uppmärksamhet och som inte enbart är  populära i  västvärlden.  Enkäten är

utformad på engelska då denna studie inte enbart söker informanter som talar svenska. De flesta

spelen som analyseras i förstudien har dessutom en stor spridning till antalet länder där dessa getts

ut. Om svaranden har haft kontakt med populär västerländsk spelkultur där spel ur förstudien

finns med så är detta en fördel. Undersökningen riktade sig främst till spelintresserade och det var

tänkt  att  de  respondenterna  som  inte  var  intresserade  av  spel  skulle  räknas  bort.  Eftersom

undersökningen  inte  pekade  på  någon  skillnad  i  kopplingar  mellan  spelintresserade  och  icke-

intresserade så har sammanfattningen gjorts på alla delaktiga i enkäten.

Genomförandet har skett via internet där enkäten delades på sociala medier som tillfrågar

sagd målgrupp att svara på ett fåtal frågor. Utskicket på sociala medier har skett via forum och

sidor  som  till  största  del  har  användare  som  är  från  Västeuropa,  specifikt  Sverige.  Även  om

respondenternas ursprung inte efterfrågats har flertalet kommentarer gjorts på svenska. För att

kunna göra enkäten så behöver man kunna höra musiken som finns tillgänglig och ett problem

som kan ha uppstått är att informanterna inte haft tillgång till högtalare eller hörlurar. Vikten av

att kunna höra musiken förklarades både vid delningen och i enkäten så att informanterna kunde

förbereda sig om möjligt. Delningen via sociala medier har visat sig vara lyckad och alla deltagare

har kunnat ta del av musiken på ett tillfredsställande sätt.

Fördelen med enkäter är att de, jämfört med intervjufrågor, genererar ett större antal svar

(Ejvegård, 2009). Enkätsvaren har dessutom gått att jämföra lättare sida vid sida än intervjufrågor

som kan vara olika beroende på vem som svarar (Ejvegård, 2009). Frågorna som ställdes i enkäten

utformades för att vara tydliga och lätta att förstå och tack vare detta kunde svaren snabbt jämföras

mellan de olika respondenterna. Intervjufrågor hade däremot varit av intresse att göra då man kan

få ingående förklaringar från informanten i fråga om varför de kopplat artefakterna till vald miljö.

Problemet med ingående svar till en komplex fråga är att analysen av svaren kan bli väldigt diffus

och svårtydd om inte rätt personer intervjuas. Då förstudien genomfördes med fokus på varför viss

musik, vissa instrument och viss musikalisk klang kopplas till ett spels tematik så var det inte av

lika  stort  intresse  att  förstå  informanternas  egna  uppfattningar  och  tankar  kring  detta.  Hade

studien  fokuserat  mer  på  respondenterna  och  deras  uppfattningar  så  hade  intervjuer  varit

viktigare.  Användandet  av  enkäter  gör  det  enklare  att  se  trender  i  svaren  hos  ett  stort  antal

respondenter.  Samtidigt  som  enkäter  gör  det  svårare  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur

respondenterna upplever musiken och bilderna så valdes denna metod ut på grund av studiens

upplägg och vilka faktorer som skulle fokuseras på.
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4. Projektbeskrivning 

4.1 Analys: Tematisk Musik
För att kunna förstå hur spelmusikens tematiska influenser fungerar så analyserades de tre olika

elementen vatten/is, trä och eld var för sig. En analys av dessa visade vilka instrument som oftast

förekom inom de olika miljöerna i spel. För att kunna göra kopplingar mellan musiken så har 43

musikstycken från olika spel samlats ihop för en jämförelse [Appendix A]. Viktigt att tillägga är att

musiken som analyserats för denna studie har innehållit fler instrument och tekniker än de som tas

upp i detta kapitel. Musik kan fungera på många olika sätt, men här tas likheter och kopplingar

upp  som  överlag  stämmer  för  varje  miljö  och  dess  musikaliska  funktioner.  Fokusområden  i

analysen är på instrumentala kopplingar men där de viktigare detaljerna inom harmonik, rytmik

och genre legat till  grund för artefaktmodelleringen. Det skulle ta för lång tid att analysera alla

enstaka instrument i varje låt.  Det är de identifierade musikaliska sambanden mellan miljöerna

som undersöktes i denna studie. 

Genomgången av miljöerna är kopplingar mellan miljön och musikens genretillhörighet,

instrumentation, harmonik, melodik och användandet av effekter som till exempel reverb. I slutet

av  varje  miljösammanfattning  har  även  en  genomgång av  filmmusik  gjorts  för  att  kopplas  till

relaterad spelmusik. Den filmmusiken som analyserats för denna studie har fungerat på många

olika  sätt  och i  samtliga  filmer  har  en instrumentation  för  full  orkester  använts.  Däremot  har

användandet  av  de  individuella  instrumenten  fungerat  på  olika  sätt  beroende  på  filmernas

berättande och anknytning till miljön.

4.1.1 Trä
Musiken som förekommer i miljöer där elementet trä är i fokus har vissa influenser från folkmusik.

Instrumentationen  är  ofta  avskalad  och  orkestern  är  mindre  än  i  till  exempel  eldmiljöerna.

Instrumenten är dessutom mer homogena och passar därför ihop klangligt. I  World of Warcraft

(Blizzard, 2004) – zonen ”Grizzly Hills” är musiken inspirerad från irländsk traditionell folkmusik.

Musiken börjar med fiol som spelar med en folklig ton, efter någon minut så övergår stycket i en

mer träblåsbaserad klang. Musiken från områden i Zelda-spelserien med skog har en keltisk påbrå

där även resten av spelet kan anknyta till denna genre. Melodierna upprepas ofta och rytmiskt så

låter musiken inom skogsmiljöerna i Zelda likadant. Tempot är oftast högt och dansvänligt. Fler av

låtarna spelas ofta i dur-skalor vilket ger en gladare känsla.

När  stråkinstrument  finns  med  i  ljudbilden  brukar  dessa  även  spelas  staccato,  där

stråkanslagen är korta, eller pizzicato, när musikern plockar strängarna med fingrarna vilket ger ett

mjukare ljud. De flesta låtarna från skogsbanorna i Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 1998) har

inte många slagverksinstrument, utan takten markeras med hjälp av till exempel staccato-stråkar

tillsammans med enstaka slagverk som tamburin.  Instrumenten som oftast  är  melodibärande i
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dessa låtar är främst träblås som flöjt, oboe eller klarinett. De ackompanjerande instrumenten kan

variera  beroende  på  vilken  spelmusik  som  undersöks.  Musiken  från  Zelda:  Skyward  Sword

(Nintendo, 2011) är ett bra exempel på hur skogsmusik melodiskt och harmoniskt kan framställas i

spelsammanhang. I bakgrunden spelar stråkinstrument pizzicato, en fagott spelar en understämma

och en flöjt spelar melodin vilken sedan går över i en klarinett. 

De  slagverk  som  oftast  används  i  trärelaterade  miljöer  utgör  även  en  viktig  del  av

ljudbilden. Oftast används membranofoner som bongos och congas i större utsträckning än i andra

miljöer, samt i några fall även tamburin. Ett exempel på en övervägande slaverksbaserad spelmusik

är från ”Planet Florana” i Ratchet and Clank (2004). Idiofoninstrument som marimba är även mer

framträdande i trämiljöer. Marimba används i spelbanor från både World of Warcraft  (Blizzard,

2004), Banjo Kazooie (Rare, 1998) och i Zelda: Twilight Princess (Nintendo, 2006) där trä är det

huvudsakliga  temat.  Detta  instrument  har  även  ett  väldigt  träliknande  ljud  vilket  kan  ge  en

trovärdig klang till  miljöer  där skog framställs.  Stränginstrument som harpa kan även finnas i

trämiljöer men samtidigt är dessa ofta representerade i vattenmiljöer.  Musiken från skogsbanor i

spelen Final Fantasy IX (Square, 2000) & XII (Square Enix, 2006) använder harpa i samband med

pizzicato-stråkar.

Ambiensen i musiken kan vara en viktig del av hur den uppfattas, då ljud av syrsor och

fågelkvitter kan finnas med. Detta förhöjer känslan av var spelaren befinner sig i en spelvärld och

ger en starkare koppling. Både Banjo Kazooie (Rare, 1998) och Donkey Kong Country (Rare, 1994)

har ljudeffekter  i  bakgrunden av sin musik för att  förstärka känslan av musikens koppling till

banan i fråga.

Kopplingar som kan göras till animerade filmer som utspelar sig i djungel och skogar har

visat sig vara till nytta, till exempel så innehåller musiken till filmen Tarzan (1999) väldigt många

influenser som spelmusiken har anammat. Förutom den musik som är inspirerad av Phil Collins

popinfluerade  stil  så  innehåller  det  resterande  soundtracket  till  Tarzan  flöjter,  slagverk  som

marimba,  congas,  bongos  och  liknande  pukor  som  verkar  vara  kopplade  till  djungel-  och

skogsmiljöer. Ljusa flöjter finns ofta med i musiken till filmen Epic (2013), som till stor del utspelar

sig i skogen. Flöjterna i musiken spelar små drillar, liknande tekniker används även i spelet Banjo

Kazooie  (Rare, 1998) vilket kompositörerna medvetet skulle använda för att efterlikna fågelsång,

detta för att få fram en starkare anknytning till skogsmiljön. 

4.1.2 Vatten & Is
Genrerna har varit svåra att analysera i musiken för vatten- och ismiljöerna då musiken från spel

till spel skiftar genrer mer än för de två andra miljöerna.  Den samhörighet som funnits i musiken

för denna miljö är en koppling till Bossa Nova, Kalypso och Jazz, vilket kan höras i  Kirby's Epic

Yarn  (2010), i banan ”Wet Dry World” från  Super Mario 64  (Nintendo, 1996), samt i  Rayman

Legends  (Ubisoft,  2013).  I vissa fall  kan även paralleller  dras till  90-tals ballader  på grund av

12



användandet av el-piano. Banorna ”Jolly Roger Bay” från  Super Mario 64  (Nintendo, 1996) och

”Aquatic Ambience” från Donkey Kong Country (Rare, 1994) är två exempel på vattenmiljöer som

kan tolkas som ballader.  Musikens tempo i  dessa miljöer är ofta av ett långsammare slag, ofta

imiterande  spelarens  begränsade  förmåga  att  röra  sig  i  vattnet.  Skalorna  som  används  för

vattenmusiken kan även denna variera från stycke till stycke, men den mest använda harmoniken i

musiken är durskalor.

Instrumentalt  så  har  vattenmusiken  fler  konkreta  kopplingar  till  miljön  i  fråga.  Piano

används  nästan  uteslutande  i  miljöer  med is  och  vatten,  där  ett  undantag  har  hittats  från  en

eldbana i  Kirby's Return To Dream Land (Nintendo, 2011) där pianot endast spelar i de mörka

registret och fungerar mer som slagverk. Annars så har piano och el-piano en stor del av musiken

från vattenmiljöer. I World Of Warcraft (Blizzard, 2004) så används piano väldigt sällan, men i de

två ismiljöerna ”Frostfire Ridge” och ”Winterspring” så förekommer piano i ljudbilden. Harpa är

ett instrument som används både i vatten- och trämiljöer men inte i eldmiljöer. Instrumentet kan

höras både i  undervattensbanan ”Atlantis”  från spelet  Kingdom Hearts 2.5 HD  (  Square Enix,

2014),  samt  i  is-zonen ”Winterspring”  från  World  of  Warcraft. Det  idiofoninstrument  som är

karaktäristiskt för vattenmiljöer är xylofonen, och denna kanske mer representerar specifikt is då

klangen onomatopoetiskt påminner om ljudet av att slå på is. En av banorna, ”Hailfire Peaks”, i

spelet  Banjo Tooie (Rare, 2000) har både en is-sida och en lava-sida som spelaren kan utforska.

Musikens melodi och harmoni är likadan i båda sidor av banan men instrumenten som spelas är

helt åtskilda. På is-sidan av banan så spelar instrumenten xylofon, ljusa stråkar och celesta melodin

vilket stämmer överens med andra stycken inom denna miljö.

Reverb är även en viktig del av klangen för en vatten eller ismiljö, då ett stort reverb kan ge

en känsla av kyligare klang och simulerar samtidigt upplevelsen av ett större och kalare rum. Vissa

av kompositionerna för denna miljö har, likt trämiljöerna, ljudeffekter som ska förstärka känslan

av omgivningen. I fallet av en vatten- och isomgivning så finns i bakgrunden en ljudeffekt av en

vindfläkt vilket ger en kyligare känsla. Zelda: Majora's Mask (Nintendo, 2000) samt Banjo Tooies

(Rare, 2000) isbanor har en sådan effekt tillsammans med musiken. Denna effekt kan vara enskilt

applicerbar  på  ismiljöer  likt  xylofonen,  men  då  liknande  instrument  och  musikaliska  effekter

används  på  liknande  sätt  i  både  is  som  vattenmiljöer  så  kan  denna  effekt  vara  ett

användningsområde som går att tillämpa på båda miljöer. Instrument som inte är akustiska (eller

som ska efterlikna akustiska instrument) är dessutom mer representerat för vattenmiljöer. Det kan

till exempel vara olika synthesizers som används för att få fram ett ljud med större klang med hjälp

av  reverb.  Vattenbanan  från  Nintendos  Metroid  Prime  (Nintendo,  2002)  använder  syntar  i

kombination med ljust spelande piano för att få fram känslan av ett stort rum där man är omringad

av vatten. Synthesizers används inte enbart i vattenmiljöer men framträder mer i denna miljö än i

resterande omgivningar.
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Filmmusik  som  influeras  av  vattenmiljöer  har  varit  relativt  lätt  att  knyta  an  till

spelmusikens identifierade funktioner. Musiken från Finding Nemo (2003) innehåller piano, harpa

och ljusa stråkar. Genremässigt och instrumentalt så kan spelmusiken även kopplas till The Little

Mermaid  (1989) där musiken har många influenser från Kalypso och där xylofon används vilket

många av vattenmiljöerna i spel har tagit till sig. I The Little Mermaid så används vid flera tillfällen

Mickey Mousing där musiken ackompanjerar vad som händer i bild (Hickman). De instrumenten

som används  i  dessa  fall  har  inte  visat  sig  vara  kopplade  på  specifika  sätt  till  miljöerna  utan

fungerar mer narrativt och med vad som fysiskt händer i filmen.

4.1.3 Eld
Genremässigt så är musiken för eldmiljöerna väldigt olikartad och det var som för vattenmusiken

svårt att hitta kopplingar mellan genrer. Det finns inslag av klassisk musik samt mycket influenser

från t.ex. Indisk musik. Den musik som mest sticker ut bland de som analyserats i förstudien är

från Little Big Planet (2008) som är en blandning av Indisk Jazz/Rock/Blues. Tempot kan variera

mycket  i  denna  miljö  men  förhåller  sig  ofta  till  en  stadig  marschliknande  takt.  Skalorna  i

eldmiljöerna är  även dessa väldigt  olika varandra,  men här  finns många influenser från andra

skalor som ofta hänger ihop med arabisk och indisk harmonik.

Arabiska och Indiska instrument finns i de flesta av låtarna som samlats in till förstudien

och innehåller ofta något eller fler instrument som ursprungligen är från Indien eller Asien. Ofta

hörs sitar, stränginstrumentet oud samt olika slagverk som är populära i Sydasien som till exempel

tablas.  Många av dessa karaktäristiska  instrument  kan höras  i  banan ”Lethal  Lava Land”  från

Super Mario 64 (Nintendo, 1996). Västerländska orkestrala instrument som används i denna miljö

är bleckblås,  trumpet och tromboner  främst.  Mörka körer används även i  flertalet  musikaliska

sammanhang  inom  eldmiljöer.  De  kompositioner  där  körerna  är  framhävda  i  ljudbilden  är  i

Metroid  Prime  (Nintendo,  2002),  World  of  Warcraft  (Blizzard,  2004) samt i  Zelda;  Twilight

Princess  (Nintendo,  2006) &  Ocarina of  Time  (Nintendo,  1998).  Slagverken som används är i

större  mån  stora  orkesterpukor,  marschtrummor  samt  används  även  cymbaler  i  större

utsträckning än i de övriga miljöerna.

Musiken i banan ”Bowser's Lava Lair” från Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 2010) är ett

bra exempel på musik som har med många av de typiska dragen för eldmusik. Musiken går stadigt

och relativt hetsigt och i bakgrunden spelar marschtrummor. Andra instrument som finns med är

bleckblås,  körer och Indiska instrument som sitar.  ”Hailfire  Peaks” som tidigare  togs upp från

spelet Banjo Tooie (Rare, 2000) är även i denna miljö intressant att undersöka skillnaderna i val av

instrument och känsla.  Instrumenten har i denna miljö bytts ut till  lågt spelande bleckblås och

fagott  istället  för  xylofon,  ljusa  stråkar,  och  celesta.  Detta  överensstämmer  dessutom  med

resterande musik och ljudbild inom denna miljö.  Ambienta effekter för eldmiljöer är dessutom

färre, men ”Hailfire Peaks” har en ljudeffekt som låter som en kokande eller bubblande vätska,

vilket ska symbolisera den pyrande lavan.
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I cinematiska sammanhang har det varit svårare att hitta filmer där miljöer med eld är i

fokus på samma sätt som i trä och vattenmiljöerna. Däremot finns ett par exempel på skillnader

orkestralt när det kommer till scener där eld är en viktig del av miljön i fråga. I Disneys långfilm

The Lion King (1994) så spelas oftast den mer djungelinfluerade musiken då fler scener utspelar sig

i djungeln och på savannen. Däremot ändras instrumentationen helt mot slutet av filmen, under

slagsmålet mellan Simba och Scar, där bakgrunden är uppslukad i eld. Under denna scen så spelas

musiken med lågt bleckblås och slagverken spelar mer marschartat än tidigare. Denna skillnad i

musiken är såklart även på grund av den dramatiska effekt som ska uppstå för åskådaren, men

skillnaden är ändå tillräckligt  påtaglig.  Liknande skillnad finns i  Toy Story 3 (Pixar,  2010) där

musiken är lugn och jazzig men förändras drastiskt när karaktärerna i filmen råkar hamna i en

förbränningsugn. Lågt bleckblås och slagverk som smidesstäd, surdu och virveltrummor tar över

helt, även här för en dramatisk narrativ effekt.

4.2 Artefaktmodellering
Artefakterna som skapades utefter analysen i förstudiens resultat förhåller sig till de instrument,

tekniker och genrer som tas upp för varje miljö. Vissa avgränsningar har gjorts då alla musikaliska

funktioner  som varje  miljö  innehåller  inte  ryms i  en enstaka  komposition.  Musiken har  gjorts

mellan 36-45 sekunder lång och innehåller delarna introduktion, A-del, B-del samt ett outro som

är  liknande  introduktionen.  Längden  på  30-40  sekunder  är  för  att  lyssnaren  ska  få  en  bra

upplevelse  av  hur  musiken  låter  och  hinna  skapa  sig  en  uppfattning  av  ljudbilden  och

instrumentationen. Melodin är samma för varje stycke men spelas i en annan skala för den artefakt

som ska representera eldmiljöerna, detta för att den musik som studerats har visat på att skalorna

fungerar på ett annat sätt i eldmiljöer jämfört med de andra miljöerna. 

Figur 2 Bild på musikproduktionen i programmet Ableton Live 9 (Ableton, 2013).2

2 Eldmusiken är mer kompakt och har en högre densitet. Trämusiken ser ut att vara lika kompakt, däremot är många av

spåren kombinationer av slagverk. De skapades sida vid sida för att lätt kunna jämföras mellan varandra.
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4.2.1 Artefakt 1: Trä
Musiken  för  trämiljön  inspirerades  främst  av  musiken  till  banan  ”Faron  Woods”  från  Zelda:

Skyward  Sword  (Nintendo,  2011). Musiken  från  denna  bana  innehåller  de  flesta  av  de

identifierade teknikerna och instrumenten för trämusik samt har en liknande klang som hittats i

resterande trämiljöer. De instrument som används i melodin för denna artefakt är främst träblås,

ljusa  flöjter  och  även  fagott  som  spelar  en  understämma  likt  musiken  i  Faron  Woods.  De

flöjtdrillarna som kan höras i Banjo Kazooie (Rare, 1998) har även lagts in i denna artefakt därför

att  denna  teknik  särskiljer  sig  från  resterande  miljöers  instrumentala  användande.  Detta  kan

förtydliga kopplingen till elementet i fråga men samtidigt göra anknytningen alldeles för uppenbar.

Eftersom flera exempel har hittats på liknande tekniker för flöjter både i  Banjo Kazooie   och i

filmen  Epic  (2013), så borde artefakten innehålla en särskiljande melodisk funktion. Effekten av

flöjterna lades in i musiken då jag valt att inte ha med ljudeffekter likt de som togs upp i förstudien.

Ljudeffekter  ger  en  ytterligare  koppling  till  skogsmiljön,  men  då  denna  studie  fokuserar  på

instrumenten och dess klangliga koppling till miljön så har jag valt att inte ha med ljudeffekter,

utan endast fokuserat på instrumenten.

Melodin ackompanjeras av låga pizzicato-stråkar vilket både används i Zeldaspelet samt i

Final  Fantasy  IX  (2000).  Eftersom  harpa  är  väldigt  vanligt  i  både  vatten-  och  trämiljöer  så

undveks detta instrument för att representera trämiljöer, dels för att artefakterna ska låta mer olikt

varandra samt att de pizzicatostråkar som finns med till viss del liknar ljudet av harpa. De slagverk

som används för att få fram  känsla av en skogsmiljö är congas och batá, vilket är ett afrikanskt

slagverk som liknar bongotrummor. Fastän flera av kompositionerna som studerats, även de mer

kontemporära orkestrala verken från World of Warcraft (2004) eller TERA (2011), har innehållit

marimba så valde jag att  inte använda instrumentet  i  denna artefakt  då den klangligt  lätt  kan

förknippas med xylofon som representerar vattenmiljöer. Det första utkastet hade med marimba

som ett  ackompanjerande  instrument,  men detta  byttes  sedan ut  till  staccato  stråkar  då  detta

påminde mer om den folkmusikaliska aspekten och den homogena klangen som trämiljöerna ofta

har.

4.2.2 Artefakt 2: Vatten
Melodin och harmoniken till artefakten som representerar vattenmiljöer är identisk trämiljön, men

där instrumenten och tempot har ändrats enligt förstudiens identifierade tekniker. Eftersom den

harmoniska  analysen  av  både  trämiljöerna  och  vattenmiljöerna  visade  sig  vara  liknande  så

ändrades inte dessa komponenter. Likt ”Jolly Roger Bay” i Super Mario 64 (1996) skulle musiken

kännas  mer  som en  ballad  men där  instrumentationen  skulle  påminna mer  om musiken från

Kingdom Hearts 2.5 HD (Square Enix, 2014) som är mer orkestral. Kopplingar till Kalypso, Bossa

Nova  och  Jazz  valdes  bort,  då  dessa  genrer  hittades  där  de  i  sammanhanget  passar  bättre  i

spelmiljön och kanske inte korrekt representerar den generella genre som finns för den samlade
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vatten-  och  ismusiken. För  att  förtydliga  kopplingen  instrumentalt  så  har  det  melodibärande

instrumentet bytts till enbart piano i denna artefakt, vilket var inspirerat av vattenmusiken från

Metroid  Prime  (Nintendo,  2002).  De  synthesizers  som användes  för  denna artefakt  har  också

anknytningar till de som kan höras i  Metroid Prime. Synthesizern som valts finns med i Ableton

Lives bibliotek och denna spelar jämsides en celesta för att ge en ljus glasliknande-klang som kan

förknippas med is och vattenmiljöer. Melodislingan som dessa två instrument spelar går upp och

ner under hela kompositionen och ska likna vågornas rörelse varpå en solofiol kommer in i mitten

av låten, vilket liknar musiken från banan ”Atlantis” i Kingdom Hearts 2.5 HD. I bakgrunden hörs

pizzicato-stråkar som ska symbolisera effekten av droppande vatten. Denna komposition går i ett

långsammare tempo än de andra artefakterna då analysen av vatten/ismiljöerna kom fram till att

musiken i dessa miljöer ofta har ett långsammare tempo.

Ljudeffekterna för vatten/ismiljöerna som togs upp i förstudien har likt ljudeffekterna för

trämiljöerna  undvikits  för  att  inte  skapa  klangliga  associationer  som  inte  har  med

musikinstrumenten att göra. 

4.2.3 Artefakt 3: Eld
Musikaliskt så har eldmusiken skiljt sig åt mycket från eld- och vattenmusiken och det var även

tänkt att höras i mina artefakter. Jag valde bort mer populärmusikaliska genrer för att fokusera på

en mer klassisk tolkning och orkestrering än de andra artefakterna.

I denna artefakt har durskalan som funnits i de två andra kompositionerna ändrats till en

mollskala. Detta för att analysen visade att mollskalor oftare förekom i eldmusik än i de två andra

miljöerna. En Oud spelar en melodi i harmonisk moll, vilket klingar med en Indisk känsla. Melodin

bärs upp av trumpeter och sitar tillsammans för en blandning av influenserna likt musiken från

Super Mario 3D World (2013). Detta ger en koppling till Mellanöstern och Asiatiska antydningar.

Som både Metroid Primes (Nintendo, 2002) musik från ”Magmoor Caverns” och  Zelda: Ocarina

of Time (Nintendo, 1998) ”Fire Temple” så lades det i eldartefakten in låga manskörer tillsammans

med lågt bleckblås som spelar bastonerna i musiken för att ytterligare få en anknytning till den mer

aggressiva  eldmusiken.  Ovanpå  detta  ligger  även  manliga  kör-rop  för  att  förstärka  effekten.

Slagverken  är  stora  orkesterpukor  vilket  ger  en  mörk  och  hård  känsla  i  musiken.  Dessa

tillsammans med smidesstäd, vilket kan höras i  Toy Story 3  (2010), så får man en väldigt stor

dissonans jämfört med de övriga låtarna. Ambienta effekter har inte lagts in i eldartefakten, detta

återigen för att fokus endast ska ligga på instrumenten och dess klang.

4.3 Pilotstudie
Pilotstudien utfördes med intervjuer på två personer [Appendix B].  Pilotstudien var till  för  att

säkerställa att musiken fungerade för undersökningen samt att frågorna som hade utformats gick

att förstå. Frågorna som ställdes i intervjun fungerade som ett underlag för de frågor som skulle
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ställas  i  enkäten.  För  detta  pilottest  gjordes  intervjuer  då  jag  snabbt  skulle  kunna  fråga

respondenten  om oklarheter  eller  om det  skulle  uppstå  problem.  Därför  var  det  relevant  med

intervjuer ifall att frågorna skulle vara problematiska eller svårtydda. Först presenterades studien

och dess frågeställningar för att respondenten ska få en förståelse för hur pilotstudien kommer gå

tillväga och vad studien går ut på. För att få en bredare uppfattning av svaren så genomfördes testet

med två personer vars intresse i både musik och spel skiljde sig åt. Där respondent nummer 1 hade

ett stort intresse för spel men där kunskaperna om musik var mindre så var respondent nummer 2

inte intresserad av spel men sade sig ha en stor musikalisk insyn och kunskap. Testen gjordes utan

de bilder som är tänkta för enkäten. Däremot är den audiovisuella kopplingen viktigare för den

huvudsakliga undersökningen.

Den första respondenten fick först svara fritt angående vilken miljö som ansågs passa bäst

till  musiken. Respondenten fick därefter förklara sitt svar och sedan koppla musiken till  de tre

alternativen som studien riktar sig in på.  Respondenten fokuserade först mycket på hur spelet

skulle  fungera  mekaniskt  och  inte  så  mycket  omgivningen  eller  miljön,  även  om  detta  hade

förklarats var meningen med frågorna. Efter att respondenten fick förklara sina tankar så frågades

hur musiken kunde kopplas till något av de tre elementen trä, vatten/is och eld. Svaret på dessa val

påverkades av den tidigare uppfattningen som respondenten hade angående den allmänna miljön

som  de  själva  fick  välja.  Svaren  blev  att  alla  artefakter  passade  in  endast  på  trämiljöer  då

associationerna sen innan lättare förknippades med trä och skog. 

Pilotstudie nummer 2 genomfördes med en person som inte var intresserad av spel, men

som var  väl  insatt  i  musik.  Respondenten  blev  direkt  tillfrågad  vilket  av  elementen  som bäst

passade  in  på  musiken.  Svaren  här  blev  att  trä-  och  vattenmusiken  inte  överensstämde  med

resultaten  från  förstudien.  Här  associerade  respondenten  den  träblåsbaserade  artefakten  till

vattenmiljöer och artefakten med piano som huvudinstrument till trämiljöer. Träblåset associerade

respondenten till stycken från  The Little Mermaid (1989) och där pianot i den andra artefakten

ansågs vara mer kopplat till vind och därmed skogar. Däremot ansåg respondenten att den musik

som  komponerats  till  eldmiljöerna  passade  väl  till  denna  miljö  då  bleckblåsinstrumenten  och

slagverken fick musiken att kännas mer aggressiv vilket passade elementet eld.

Det uppstod ett par problem i båda pilotstudierna. I den första intervjun var problemet att

respondenten  själv  fick  associera musiken med sin egna uppfattning av miljö.  När  kopplingen

sedan  skulle  göras  till  ett  av  de  tre  elementen  så  fanns  respondentens  egna  associationer

fortfarande  kvar  vilket  kan  ha  påverkat  svaren.  Respondenterna  fick  inte  veta  att  de  tre

kompositionerna representerade en miljö var för sig utan fick endast associera en komposition med

en valfri miljö. Respondenterna fick dessutom inte koppla musiken till en bild vilket svarande på

enkäten kommer få göra. Detta kan ha påverkat svaren då respondenterna själva har fått fantisera

fram hur miljön och omgivningen ser ut och därför inte kopplat musiken till ”rätt” miljö. 
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5. Utvärdering

5.1 Undersökningens Resultat

Undersökningen [Appendix C], som alltså fokuserar på hur musik kan kopplas ihop till 3 specifika

miljöer  baserat  på  konventioner  från  dataspelsmusik,  genomfördes  utan  problem  och  svar

samlades in från totalt  80 personer, varav 68 var inom det eftersökta åldersspannet 20-30. Jag

ansåg att svaren inte skulle skilja sig åt tillräckligt mycket mellan kvinnor och mäns musikaliska

färdigheter eller vana av dataspel för att respondentens kön skulle tas upp som en parameter. Hade

studien  fokuserat  mer  på  hur  olika  personer  av  olika  kulturella  ursprung  och  kön  uppfattat

musiken hade frågan möjligtvis varit mer intressant.

56 av respondenterna var intresserade av dataspel vilket inledningsvis var den viktigaste

aspekten av respondenternas egenskaper när det kommer till deras spel- och musikvanor. Vikten

av  respondenternas  svar  och  förklaringar  till  kopplad  miljö  har  utvecklats  i  analysen  av

undersökningens resultat. Däremot så var intresset av dataspel en viktig fråga för undersökningen

som fokuserade på hur musik kan kopplas ihop till 3 specifika miljöer baserat på konventioner från

film-  och  dataspelsmusik.  Svarande  fick  välja  mellan  5  alternativ  angående  deras  musikaliska

kunskaper  och  vanor.  Dessa  svar,  i  jämförelse  med  kommentarerna  som  de  bidrog  med,  är

intressanta att jämföra för att se om personer med hög kunskap av musik på ett annat sätt förklarar

kopplingarna  som  gjordes  mellan  musiken  och  miljöerna.  Samband  mellan  hur  ofta

respondenterna säkerligen spelar spel och deras svar är även det intressant, då respondenterna

känner  igen  konventioner  från  spel  som  de  spelat.  Spelvana  var  relativt  utspritt  mellan

respondenterna och vissa som inte var intresserade av spel har svarat att de ibland spelar. 50% av

respondenterna  ansåg  sig  själva  ha  hög  kunskap  i  musik,  37,5% medelmåttiga  kunskaper  och

resterande 12.5% ansåg sig själva ha låg kunskap. Att få svar från personer av olika musikaliska

bakgrunder och kunskaper var intressant för denna studie och kan visa på skillnad i förståelse för

instrumenten och dess användning i de olika miljöerna.

Enkäten genomfördes utan större problem och av totalt 80 svar räknades endast tre svar

bort p.g.a.  att  respondenterna hade gett samma svar på två olika musikstycken. Eftersom det i

början av enkäten förklarades att varje stycke representerade varsin miljö så godtogs inte dessa

svar. Kommentarerna är viktiga att förstå för en analys av respondenternas egna uppfattningar

även om respondenten svarat inkorrekt på enkäten. En av dessa tre antas av misstag svarat fel

miljö,  baserat  på  kommentaren  som  påstod  att  respondenten  menade  ett  annat  svar  än  det

registrerade.
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5.1.1 Musiken
Efter bortfallen så svarade 74 av 77 respondenter att trämusiken passade bäst in på trämiljön. De

resterande tre hade svarat att trämusiken bäst passade ihop med vatten/ismiljön. De flesta som

valt  trämiljön  kommenterade  att  den  glada  melodin  passade  bäst  till  just  trämiljön,  och  att

kopplingar från träblåsinstrumenten gjordes till bland annat filmen Sagan om Ringen och spelet

Zelda, vilket var ett av spelen som till stor del influerade valen av instrument. De som kopplade

trämusiken till vatten/ismiljön hade svarat att musiken hade ett flöde och lätthet som påminde om

vatten eller  att  musiken  var  snabb och ljus  vilket  påminde  om att  glida  på is.  En respondent

svarade att  både artefakt  1 (trä)  och 2 (vatten/is)  kunde passa till  båda miljöer,  men eftersom

tempot i artefakt 1 var högre så passade den bättre ihop med vattenmiljön. För vatten/ismusiken så

var antalet ”rätt” svar samma som för trämusiken, då de 3 respondenterna som hade parat ihop

trämusiken  med  vattenmiljön  hade  även  parat  ihop  vattenmusiken  med  trämiljön.  Flera  av

respondenterna hade kopplat ihop klangen från pianot, de ljusa stråkarna och synthesizern med

klangen från istappar och ansåg att denna klangfärg gav en kall känsla. 77 av de godtagbara svaren,

vilket  innebär  100%,  var  i  enkäten  övertygade  om  att  eldmusiken  bäst  passade  eldmiljön.

Respondenterna  hade  här  kopplat  ihop  harmoniken  och  mollskalan  med  en  mörkare  och

aggressivare känsla vilket passar bättre för en farlig omgivning.

Av de  borträknade  svaren så  var  det  två  stycken som hade  valt  vattenmiljön  som bäst

passande för eldmusiken. En av dessa hade kommenterat anledningen, vilket var att melodin och

harmoniken  passade  bättre  för  eldmiljön  men att  instrumenten  kändes  mer  högfrekventa  och

sköra och därför passade de bättre ihop med en vatten/ismiljö. 
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Tabell 1 svarsalternativen för artefakt 1

Tabell 2 svarsalternativen för artefakt 2

Tabell 3 svarsalternativen för artefakt 3
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5.2 Analys
Av svaren att döma för den musik som gjorts utifrån förstudien så kopplade respondenterna ihop

klangen  från  instrument  med hur  konventionerna  för  olika  miljöer  ser  ut  i  spelsammanhang.

Resultaten visar att trämusiken påminde respondenterna om miljöer där trä är det huvudsakliga

elementet, se tabell 1. De ljusa träblåsen verkar även ha bidragit till en känsla av skogsliknande

banor och influenser från filmmusik som påminner om skogsliknande omgivningar. Den bild som

valts till denna artefakt var även den ljus och förmedlade en känsla av en upplyst, lummig skog.

Bilden valdes med tanke på de skogsbanor som användes i förstudien som förmedlade en positiv

känsla  utan  mystik  eller  andra  känslomässiga  faktorer  i  åtanke.  Harmoniken  och  valen  av

instrument till denna artefakt var därför viktig samtidigt där bilden bör representera samma känsla

som  musiken  för  att  skapa  en  enhetlig  uppfattning.  Förstudien  visade  att  harmoniken  och

instrumenten inte nödvändigtvis förmedlade samma känsla utan den visuella kopplingen. Men då

enkätundersökningen innebar att respondenterna gjorde kopplingar mellan bild och musik, och

inte enbart till respondentens egna uppfattning av musiken, så blev resultaten väldigt uppenbara. 

Instrumenten för vattenmusiken förmedlade i  sin helhet  rätt  känsla  och anknytning till

miljön den var avsedd för,  se tabell  2.  Respondenterna ansåg att  pianot  och synthesizern som

användes  i musiken påminde om en kall miljö och kopplade även musikens klangfärg till is.

Eldmusiken, se tabell 3, var den som mest övertygande av respondenterna kopplades till

rätt miljö. Uppfattningen om eldmusikens orientaliska influenser, dess harmoniska skillnader och

instrumentval är väldigt påtaglig i detta fall. Många upplever musiken som mycket varmare, både

tack vare den harmoniska mollskalan som användes samt de indiska instrumenten som fanns med.

Kopplingen mellan de Indiska instrumenten och eldmiljön kan anses vara något av en kliché inom

musikaliska konventioner för hur miljöer och känslor förmedlas med instrument och harmonik.

Genremässiga funktioner har en roll  att spela inom spelmusiken och dess samband med

miljön kan variera beroende på var spelet utspelar sig. Förstudien fann ett flertal olika kopplingar i

genre mellan musiken och dess tillhörande miljö, men dessa uppmärksammades inte lika mycket

av respondenterna. För trämiljön så fanns det kommentarer om att musiken var folklig och att

detta var anknutet till just skogsbanor och trämiljöer. Folkmusiken hade enligt förstudiens resultat

en koppling till trämiljöer, och respondenterna kände igen denna genre. 

De kommentarer som var mest utvecklade och ingående var från respondenter som hade

hög kunskap i musik. Kommentarerna visade på hur de olika instrumenten passade till miljöerna.

För trämusiken, t.ex., kommenterade respondenterna hur tempot och instrumenten som användes

var typiska för just trämiljöer.

Två  av  de  tre  respondenter  som kopplade  musiken  till  en  annan  miljö  än  avsett  hade

medelmåttiga kunskaper inom musik och den tredje ansåg sig ha hög kunskap i musik. Personen

som hade höga kunskaper hade kommenterat kort och allmänt om musiken. En gemensam faktor
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för dessa tre respondenter var att de ibland, eller sällan, spelade dataspel. Samma två respondenter

som inte var intresserade av spel hade även andra vanor av musiklyssnande, vilket var att de sällan

lyssnade på musik, men när detta hände så var de selektiva med vilken artist som skulle lyssnas på.

Det är inte möjligt att dra några slutsatser från bara tre respondenters svar, men deras ointresse av

spel, musikaliska erfarenhet av spel och snävhet inom musiklyssnande kan ha spelat roll i deras

avvikande svar.

Spel och film nämndes även i kommentarerna där respondenten kopplat artefakterna till

liknande  miljöer.  8  av  9  respondenter  som  tog  upp  exempel  från  andra  spel  eller  filmer  var

intresserade av spel och den enda respondenten som inte var intresserad av spel nämnde specifikt

Sagan om Ringen som referens till musiken. Spelserierna som nämndes var bland annat Zelda (3

gånger), Super Mario (3 gånger), Final Fantasy (2 gånger) samt ett japanskt RPG vid namn Golden

Sun. De flesta spelen som nämndes i kommentarerna var med i förundersökningen som underlag

för musiken.

Sagan om Ringen var den enda filmen som nämndes specifikt från respondenterna för att

förklara varför de valde att koppla artefakterna till miljöerna. Det var flera svaranden som menade

att låtarna påminde om miljöer i filmer och spel, men nämnde inga specifika exempel. Faktum

kvarstår att av de respondenter som inte spelar spel eller ansåg sig intresserade av detta, parade

ändå flertalet  av  dem ihop musik  och bild  som avsett.  Det  undersöktes  i  en  mindre skala  om

filmmusiken använde sig av liknande tekniker som spelmusiken, men då antalet filmer var få och

enbart av animerad art så kan jag inte tala för den bredare bilden av filmmusik. Det  finns dock

kopplingar  från  förstudiens  animerade  filmer  och  spelen  som  valdes  ut,  vilket  tyder  på  att

kompositörerna av spelmusiken kan ha anammat liknande tekniker och sedan möjligtvis överdrivit

dessa  i  vissa  fall  för  att  tydligare  visa  på  den  musikaliska  kopplingen  till  spelets  miljöer.

Konventioner inom hur miljö gestaltas i filmmusik bör alltså i så fall vara liknande de vi finner i

spelmusik. Huruvida Mickey Mousing (Hickman, 2006) förekommer och påverkar uppfattningen

av  miljö  i  modernare  animerade  filmer  har  varit  svårt  att  koppla  till  just  miljöaspekt.  Då

instrumenten som används för att följa händelserna på bild har varit relativt homogena gentemot

filmens resterande orkester så har det inte funnits tillräckliga tecken på att Mickey Mousing tillför

andra kopplingar av instrument till miljön, utan att tekniken endast följer och stärker befintliga

konventioner.

5.3 Slutsatser
Studien har visat att det finns konventioner inom spelmusik för hur musikinstrument påverkar

uppfattningen  av  miljö.  Inte  endast  klangliga  egenskaper  hos  musiken  utan  även  harmoniska

faktorer spelar in på hur musiken uppfattas och upplevs i relation till omgivningen i sig och hur

den upplevda känslan är för miljön. Det finns flera samband som respondenten måste uppfatta för

att förstå kopplingarna som görs i musiken. I vissa fall är det den allmänna känslan om musiken
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anses som glad eller ledsen, lugn eller hetsig, som har fått respondenten att urskilja samhörighet

med miljö. Valen av instrument har också påverkat hur folk uppfattar klangen i musiken och sedan

associerar sedan denna med tidigare spel och filmupplevelser.

Andra musikaliska  aspekter  som kan ha en stor  inverkan på hur  en miljö  uppfattas  är

tempo  och  rytm.  Förundersökningen  visade  på  hur  skillnader  i  just  tempo  kunde  påverka

uppfattningen om vilken miljö som gestaltades. Men det var relativt få respondenter i studien som i

slutändan gjorde kopplingar mellan tempot och tillhörande miljö.

För att ytterligare få spelaren att uppleva skillnader mellan ett spels olika banor så kan

musiken ha en interaktiv funktion som i till exempel Banjo Tooie (Rare, 2000) där musiken ändrar

sig  mellan  banor  som  innehåller  två  olika  miljöer.  Melodin  fortsätter  under  hela  banan  men

instrumenteringen ändras beroende på vilken miljö som spelaren befinner sig i. Om musiken inte

förmedlar rätt känsla och klang som spelaren förväntar sig så kan upplevelsen av miljöskillnaden

bli sämre. Flera av respondenterna från undersökningen kommenterade att de tre artefakterna inte

skulle  fungera till  alla  miljöer,  även om melodin och harmoniken var snarlika.  Detta  visar hur

viktig skillnaden är mellan de olika artefakternas klang, instrumentval och känsla är för spelarens

upplevelse. Whalen (2004) pratar i sin artikel om hur musiken i Super Mario förändrar sig mellan

banor och hur musiken harmoniskt skiftar för att spegla omgivningen. På samma sätt sker detta i

Banjo Tooie där  en  av  banorna  innehåller  en  eldsida  och  en  issida.  Musiken  formar  sig  efter

omgivningen och speglar denna för att spelaren lättare ska kunna ta till sig ändringarna och känna

en starkare immersion.

Flera låtar  från spelen i  förundersökningen använde sig av ljudeffekter för att  förstärka

kopplingen  till  miljön.  Istället  användes  instrument  som onomatopoetiskt  påminner  om

ljudeffekterna för att få fram en liknande känsla. I trämusiken så använde jag mig av flöjterna för

att  påminna  lyssnaren  om  fågelkvitter  för  att  överdriva  kopplingen  till  miljön.  Detta

kommenterade några av respondenterna i enkäten vilket ger visst stöd att denna teknik fungerar.

Vatten och ismusiken använde sig däremot av syntetiserade ljud för att få fram den ”kalla” känslan

som flera av respondenterna upplevde. Detta är ett sätt för musikern att påminna lyssnaren om

omgivningens klang utan att använda ljudeffekter.

Det finns därmed konkreta samband mellan vilka instrument som används till  specifika

miljöer  i  spel.  Undersökningen  har  visat  att  uppfattningar  om  kopplingar  mellan  miljö  och

instrumentval  ser  väldigt  lika  ut  för  olika  lyssnare.  Spelintresserade  och  icke-spelintresserade

gjorde olika kopplingar mellan musiken och spel eller filmer som de ansåg vara relevanta.  Av allt

att  döma har  sambanden med konventioner  inom musik  för både spel  och film samt kulturell

påverkan  att  göra.  Dessa  konventioner  måste  däremot  ses  ur  olika  vinklar  och  sammanhang

beroende på miljö och vad som ska förmedlas audiovisuellt. Det räcker inte enbart med att skapa

musiken efter val av instrument eller tempo, utan musiken måste ibland fungera med det visuella

på fler sätt än det klangliga.
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Den relation mellan musikalisk estetik och känsla som Juslin (2013b) tar upp i sin artikel

kan kopplas till denna studie.  Juslin menar att varje individ har egna uppfattningar om de olika

kriterierna (skönhet,  uttryck,  nymodighet,  känsla,  skicklighet,  budskap och stil)  och att de inte

upplevs likadant  från person till  person.  Även om enkätundersökningen kan ha genomförts  på

personer av olika kulturella bakgrunder så har den generella bilden av musiken varit enhetlig, men

där de individuella bedömningarna har haft egna utgångslägen. De kriterier som jag skulle kunna

koppla till musiken i denna studie är framför allt uttryck, budskap och stil, där dessa kriterier beror

på  hur  musiken  uttrycker  sig  i  en  social  och  individuell  kontext.  ”Uttrycket”  representerar

någonting som inte bara är musikaliskt utan ger även lyssnaren en innebörd. I denna undersökning

så kom jag i denna mening fram till att musiken tillsammans med bilderna har skapat en innebörd

för  lyssnaren,  och  att  de  flesta  respondenterna  har  upplevt  att  musiken  har  gett  ett  specifikt

uttryck.

”Budskapet” som musiken i denna studie haft har varit baserad på förstudien samt mina

egna uppfattningar om musiken som analyserades inför skapandet av artefakterna. Musiken har

alltså  formats  med  ett  budskap  som  kompositören  försöker  förmedla  till  lyssnaren.  Av

undersökningen att döma så har budskapet i artefakterna förmedlats och förståtts av lyssnarna.

”Stil”  i  detta  fall  kan även kopplas  samman med ”nyskapande”  som enligt  Juslin  (2013b)  ofta

etablerar en ny ”stil” som musikern förhåller sig till. I mitt fall så har jag förhållit mig till en redan

etablerad ”stil” som skapats av den spel- och filmmusik som analyserats i förstudien. Juslin skriver

även att personer av olika musikalisk bakgrund har olika sätt att applicera dessa kriterier på hur

musiken  upplevs,  att  musikkunniga  i  detta  fall  upplever  kriterierna  mer  kognitivt  än  icke-

musikkunniga (2013b). Då de mest utvecklade kommentarerna i enkätundersökningen kom från

personer med hög musikkunskap stämmer detta uttalande överens med min undersökning.

 Lika  djupgående  rent  psykologiskt  har  jag  inte  behövt  vara  i  denna  studie,  men  det

psykologiska faktumet av de konventionella och kulturella funktionerna som Juslin tar upp kan

vara viktiga att ha i åtanke. Både de känslomässiga kopplingarna till musiken och associationerna

till ljud och musik, kan ha inverkan på hur musiken har utvecklats och hur musik uppfattas inom

film och spel.
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6. Avslutande diskussion

6.1 Sammanfattning
Denna studie har fokuserat på musik och miljöer inom främst spel men även i film. Musiken som

en del  av  spelupplevelsen  kan  innebära  många  saker  beroende  på  vem man  frågar,  men den

generella bilden är att musik är bra för att få spelaren att leva sig in i spelet och för att tro på

spelets helhet. Undersökningen som gjorts kan visa på hur spelaren lättare kan förstå känslan av

miljö, både i spel och film, med hjälp av musiken.

Det skapades 3 olika kompositioner utefter en musikanalys. Denna analys gjordes främst på

43 olika spelkompositioner men även ytligt på ett fåtal populära animerade filmer. Musiken som

skapades  till  denna  undersökning  har  baserats  på  mer  än  enbart  de  rent  musiktekniska

konventionerna som finns. I musikanalysen kom det fram flera andra sociala kopplingar som jag

använde mig av för att skapa en helhet för lyssnaren. Till exempel är genre en av dessa sociala

kopplingarna som påverkar uppfattningen av musiken.

För  den  här  studien  är  det  viktigt  att  förstå  vad  musiken  har  haft  för  funktion  till

omgivningen. Collins (2008b) tar upp Grim Fandango och hur dess ljudeffekter skapar en specifik

känsla för miljön.  På liknande sätt  så har förstudien undersökt liknande kulturella  och fysiska

kopplingar mellan just musikens innehåll och tre stereotypiska spelmiljöer. Collins (2013a) skriver

också om musik och hur denna kan ge kontext till en oklar bild. Just detta gör även musiken i

denna studie, associationerna som lyssnaren gör skapar en känsla i sig. I denna undersökning så

fanns även bilder med, men vikten av hur ljuden själva kan påverka lyssnaren är en viktig faktor.

Ljuden kan även få oss att se det visuella på ett annat sätt och detta ger upphov till nya bilder som i

sin tur påverkar ljudet och upplevelsen och så vidare. Kontextualisering av ljuden är även något

som såklart  beror  på kultur  och sociala  sammanhang.  Kontextualiseringen  som visar sig i  just

denna  studie  visar  på  att  det  finns  stereotyper  inom  film  och  spelmusik  som  lyssnaren  kan

uppfatta. Dessa kontextualiserade sammanhang skapar en känsla av att vara omringad av ljud och

denna känsla kan spelaren sedan känna igen sig i.

Undersökningen  gjordes  på  77  personer  varav  endast  tre  gav  avvikande  svar.

Respondenterna  gav  flera  kommentarer  om  vilka  kopplingar  de  gjorde  mellan  musiken,  dess

innehåll och kopplingar till spel och film som de ansåg var liknande och som reflekterade deras

upplevelser.  Majoriteten var överens med vilken musik som passade till  respektive miljö.  Detta

stämde ihop med min analys av spel- och filmmusik och med artefakternas avsedda tillhörighet.

Wingstedt, Brändstrom och Berg (2010) skriver om den ”kemiska reaktionen” mellan en

films olika delar och vilken effekt som dessa skapar som en helhet. Jag anser att detta stämmer väl

in för denna studie och musiken som framställts till denna. Varje del för sig kan tolkas på ett sätt,

men när bild,  de individuella  instrumenten, genrerna och musikaliska teknikerna sätts ihop så
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skapar detta en egen känsla. Det visade sig i enkätundersökningen att känslan hos musiken stämde

överens för majoriteten av respondenterna.

6.2 Diskussion

Phillips  (2014)  skriver  bland annat  om just  den  demografiska  problematiken  för  musiker  som

skapar musik vilket gäller både film och spel. Att kompositörerna även styrs av vad som inom den

inriktade demografiska anses vara bra och funktionellt. Just denna faktor är en stor anledning till

varför musik i dataspel tydligt kan delas upp i olika miljöer. Phillips skriver även om avgränsningar

inom det kreativa skapandet av musik, men påstår också att dessa avgränsningar i hur till exempel

vattenmusik ska låta inte behöver förminska kreativiteten hos kompositören.  Denna studie har

undersökt hur väl stereotyper inom musik skapar en koppling till miljö. Stereotyperna som hittats i

förstudien  och  som  legat  till  grund  för  artefakterna  har  visat  sig  ge  konkreta  kopplingar  till

miljöerna. Användandet av de specifika instrumenten och kompositionsteknikerna har dock varit

smått problematiskt. Det kan diskuteras om artefakterna hade upplevts olika om musiken enbart

hade  komponerats  med  olika  instrument  eller  enbart  med  olika  kompositionstekniker.

Artefakterna innehåller både specifika instrument och tekniker för vad som är stereotypiskt för

varje miljö. Det kan vara svårt att avgöra om det är instrumenten eller till exempel den använda

genren som ger den största kopplingen till miljön. Jag anser att instrumenten är lättare att koppla

till miljö än vad till exempelvis genre är i just detta sammanhang. För denna studie var det dock

tänkt att musiken skulle analyseras efter skillnader i instrument och kompositionstekniker för att

tydligt upptäcka de konventionerna som existerar. Resultatet från undersökningen anser jag bero

på hur blandningen av de stereotypiska instrumenten och teknikerna fungerar tillsammans.

6.2.1 Etiska och samhälleliga aspekter

Däremot så kan det uppstå problem om musiken enbart bygger på dessa stereotyper. Stereotyperna

kan ge upphov till  mer etiska kulturella problem om de stiliserade konventionerna som skapas

kopplas till fel saker. Till exempelvis så svarade flera respondenter att eldartefakten var kopplad till

eld på grund av dess ”farliga” känsla. De Indiska och Asiatiska instrumenten i artefakten skapar

denna känsla i samband med skalorna som spelades. Problematiken här blir att dessa specifika

instrument får en koppling till ”farligt”, och just denna kulturella kopplingen bör enligt mig inte

normaliseras.  Blir  en  sådan  kulturell  koppling  mer  förekommande  skapar  det  en  negativt

stereotyp, vilket bör undvikas. Geografiska kopplingar som kan göras till specifika instrument är

enligt mig inte lika laddade då de endast berättar om den geografiska kopplingen till instrumentet

och inte till en känsla. Kopplas subjektiva känslor till en geografisk upplevelse så kan det uppstå

problem beroende på sammanhanget. I detta fall så verkade upplevelsen av mer negativa känslor

ha en viss koppling till geografi.  Instrument från Mellanöstern eller Indien kan ge en känsla av

värme  på  grund  av  skillnaden  i  väder  och  klimat,  men  att  koppla  en  känsla  av  ”farlig”  eller
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”våldsam”  till  dessa  instrument  kan  vara  väldigt  problematiskt  i  musikaliska  samt  kulturella

sammanhang. I det här fallet var meningen med musiken inte att få respondenten en känsla av

”gott” eller ”ont” även om detta kan ha upplevts på en individuell nivå. 

Respondenterna  kan  eventuellt  ha  kopplat  känslan  av  ”farligt”  till  mollskalorna  som

användes i  eldartefakten. Musikaliska skalor upplever jag kan vara lättare att koppla ihop med

subjektiva känslor eller upplevelser. Just mollskalor kan kopplas till exempelvis en mörkare och

ledsammare känsla. Men utefter den analys som gjordes på eldmusik i spel och film så innebar

konventionerna att indiska instrument används i samband med mollskalorna och därför en mer

”farlig” eller negativ känsla. Det är därmed viktigt att vara medveten om denna problematik när

musik  skapas  inom  dessa  ramar  som  denna  studie  har  undersökt.  Detta  för  att  undvika  att

ytterligare  späda  på  stereotyperna  och  kopplingarna  från  specifika  kulturella  instrument  och

tekniker till en negativ upplevelse eller ondska. Stereotyperna kan i vissa fall hjälpa musikern att

snabbare få lyssnaren att förstå både en geografisk koppling och/eller en känslomässig koppling.

För att få lyssnaren att lättare förstå och sätta sig in i den visuella omgivningen så kan stereotyper

hjälpa till på flera sätt. Enligt undersökningen så kan vissa stereotyper kopplas till olika miljöer och

får  lyssnaren att  lättare  tro  på vad de ser  och hör.  Men dessa konventioner  bör  däremot  inte

överdrivas eller användas på fel sätt, då det kan få negativa följder. Att förstärka dessa negativt

laddade  stereotyper  har  inte  varit  denna  studies  syfte  utan  musiken  skapades  baserat  på

förstudiens resultat vilket medfört insikten av denna problematik.

För respondenterna kan svaren vara baserade på symbolik som byggts upp från spel och

film. En skillnad bör även göras när det kommer till vilken sorts symbolik musiken faktiskt har.

Som nämnt ovan så finns det olika konventioner för hur musik uppfattas och denna skiftar från

person till person. Den symbolik som exempelvis nämndes för eldmusiken och dess instrumentala

kopplingar  så är  det  ett  exempel  på en mer kulturell  eller  social  symbolik.  Däremot  finns det

symbolik som inte har lika mycket med denna sociala koppling att göra.  Den rent musikaliska

symboliken är inte lika kopplad till kulturella konventioner utan fokuserar mer på det hörbara. Till

exempelvis  så  innehåller  trämusiken  mer  en  musikalisk  symbolik  än  eldmusiken  då  träblås-

instrumenten och slagverken i denna musik har en ”träklang” som påminner mer om trä än vad

bleck skulle kunna göra. Tekniken att flöjterna spelar högt upp i registren och härmar fåglar är

även den en mer musikalisk symbolik än en social. Den folkmusikaliska aspekten i musiken till

träartefakten  är  ett  exempel  på  en  social  symbolik.  Stereotypen  att  personer  som  spelar  eller

lyssnar  på  folkmusik  är  mer  naturbundna  kanske  inte  är  en  lika  negativ  stereotyp  som

kopplingarna mellan Indiska instrument är med ”farliga” miljöer. Men skillnaderna finns där, och

även om min studie inte fokuserar på ursprunget av dessa symboliska användningar av musik är

det intressant att det finns olika kopplingar mellan musiken och dess representation.

Undersökningens förhållande till forskningsetiska principer har varit viktigt. I pilotstudien

förklarades för respondenterna vad studien gick ut på samt att deltagandet var anonymt och att
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intervjun kunde avbrytas när som helst om detta önskades. Enkäten förklarade också vad svaren

användes till, studiens syfte samt respondenternas anonymitet och att respondenten kunde avbryta

enkäten när som helst. Informationen från respondenterna användes endast i samband med denna

studie, behandlas konfidentiellt och sprids inte vidare. Denna information förklarades i början av

både intervjuerna och enkäterna för att  det  var viktigt  att  respondenterna förstod villkoren för

studien och vad deras medverkande tillförde. Även om det i enkätens fall inte går att säkerställa att

datan inte används av till exempel myndigheter är det viktigt att vara försiktig med informationen.

Intervjuerna  dokumenterades  endast  med anteckningsblock  då  inspelning  inte  var  nödvändigt.

Dessa forskningsetiska aspekter var viktiga för att studien skulle genomföras vetenskapligt korrekt

(Ejvegård, 2009).

6.3 Framtida arbete

Ett fortsatt arbete inom detta område skulle vara möjligt då det finns många obesvarade faktorer,

som exempelvis den sociala eller musikaliska symbolik som togs upp ovan. En utveckling av detta

hade varit intressant för att reda ut fler sociala eller  musikaliska kopplingar som lyssnaren gör

beroende på instrumenten och dess klang.

En  stor  fråga  inom  denna  undersökning  var  även  kopplingarna  respondenterna

skulle  göra  utan  bilder,  eller  med  bilder  som mer  representerar  en  känsla  som  musiken  har.

Miljöerna som fokuserades på i denna studie var även tre av den anledning att det inte fanns tid för

att  undersöka  fler  än  dessa  samtidigt  som  dessa  tre  var  enligt  personlig  upplevelse  de  mest

relevanta inom spelmediet. Kopplingar till andra miljöer eller element hade varit intressant för att

se om konventionerna möjligtvis blev utspädda eller om lyssnaren hade kopplat musiken på andra

sätt.

En  annan  möjlighet  vore  att,  i  ett  större  projekt,  använda  musiken  för  att  skapa  en

dissonans mellan musiken och miljön och se hur spelaren upplevde spelandet. Hur skulle det till

exempel upplevas om trämusiken användes i en eldmiljö?

Det  är  inte  enbart  kulturella  sammanhang  som  påverkar  bilden  som  lyssnaren  får  av

musiken utan det går antagligen att göra en mängd psykologiska kopplingar mellan hur musiken

upplevs. Denna psykologiska dimension är sannolikt mycket invecklad och beror på många olika

parametrar. Det är inte enbart kulturella sammanhang som påverkar bilden som lyssnaren får av

musiken utan det går antagligen att göra otaligt många kopplingar mellan hur musiken upplevs på

ett psykologiskt plan. Detta hade varit intressant att undersöka i ett framtida arbete.
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Appendix A – Förstudiens urval

TRÄ:

- Banjo Kazooie: (Click Clock Wood) 

- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Lost Woods)

- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Kokiri Forest)

- The Legend of Zelda: Skyward Sword (Faron Woods)

- The Legend of Zelda: Twilight Princess (Forest Temple)

- Jak & Dexter 2: (Haven forest)

- Ratchet & Clank 2: (Planet Florana)

- Final Fantasy IX: (Evil Forest)

- Final Fantasy XII (The Golmore Jungle)

- Donkey Kong Country: (Jungle Hijinx)

- Super Mario RPG (Forest Maze)

- World of Warcraft (Sholazar Basin)

- TERA (Woodland Trails)

VATTEN/IS:

- Banjo Tooie: (Jolly Roger's Lagoon) 

- Banjo Tooie: (Hailfire Peaks : Ice)

- Donkey Kong Country (Aquatic Ambience)

- Kingdom Hearts HD 2.5 (Isn't It Lovely)

- Kirby's Epic Yam: (Water Land)

- Metroid Prime (Inside the Crashed Space Pirate Frigate)

- Rayman Legends (20,000 Lums Under the Sea)

- Star Fox 64 (Aquas)

- Super Mario 64 (Wet-Dry World)

- Super Mario 64 (Jolly Roger Bay)

- Super Mario Galaxy (Freezeflame Galaxy: Ice)

- Super Mario Galaxy 2 (Slimy Spring Galaxy)

- TERA (Heart of Ice)

- World Of Warcraft (Frostfire Ridge)

- World Of Warcraft (Winterspring)

- Legend of Zelda: Majora's Mask (Snowhead Temple)

- Legend of Zelda: Ocarina of Time (Water Temple)

ELD:

- Banjo Tooie (Hailfire Peaks: Lava)

- Kirby's Return To Dream Land (Dangerous Dinner)

- Metroid Prime (Magmoor Caverns)
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- Star Fox 64: (Sector Y: Solar)

- Super Mario 3D World (Bowser's Lava Lake Keep)

- Super Mario 64 (Lethal Lava Land)

- Super Mario Galaxy (Freezeflame Galaxy: Fire)

- Super Mario Galaxy 2 (Bowser's Lava Lair)

- World of Warcraft (Burning Steppes)

- Legend of Zelda: Twilight Princess (Goron Mines)

- Legend of Zelda: Ocarina of Time (Fire Temple)

- Legend of Zelda: Skyward Sword (Earth Temple)

- Legend of Zelda: Skyward Sword (Fire Sanctuary)

Film:

Tarzan

Epic

Toy Story 3

The Lion King

Finding Nemo

The Little Mermaid
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Trä

• Genre:

• Folkmusik, influenser av irländsk folkmusik (World of Warcraft), keltiskt (Zelda).

• Melodisk och harmoniskt: 

• Träblåsinstrument, stråkar (Pizzicato, Staccato), harpa.

• Durskalor.

• Slagverk:

• Marimba, congas, bongos.

• Ljudeffekter

• Fågelkvitter, flöjtdrillar (Banjo Kazooie).

Vatten/Is

• Genre:

• Inslag av bossa nova (Kirby), jazz (Rayman), kalypso och 90-tals ballader (Super

Mario 64).

• Melodisk och harmoniskt: 

• Mycket El-Piano och Piano. 

• Durskalor.

• Slagverk:

• Xylofon.

• Ljudeffekter

• Vind och susningar. (Zelda: Majora's Mask, Banjo Tooie)

Eld

• Genre:

• Klassiskt,  influenser  från  Asien  och  Mellanöstern  (Samtliga  Super  Mario,  Zelda:

Skyward Sword)

• Melodisk och harmoniskt: 

• Andra skalor. Sitar, mörkt bleck, mörka körer. 

• Slagverk:

• Orkesterpukor, marschtrummor, surdu, tablas och asiatiska pukor. 

• Ljudeffekter

• “Lavabubbel”
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Appendix B – Pilotstudie

Manus:

I = Intervjuare

R = Respondent

Pilotstudie 1:

I: Jag heter Wictor och studerar Dataspelsutveckling – Musik på Högskolan i Skövde. Denna studie

är en del av min kandidatuppsats där jag undersöker om musik har en koppling till olika miljöer i

spelsammanhang. Det vi kommer göra nu är en pilotstudie som kommer användas för att se om

mina artefakter,  3 kompositioner som du snart  kommer få lyssna på,  är  utvärderingsbara.  Din

identitet och ditt namn kommer inte att lämnas ut utan ditt samtycke. Jag kommer börja med ett

par snabba frågor om dina musik- och spelvanor.

I: Är du intresserad av dataspel?

R:  Ja, spelar en del. 

I (Om ja): Hur ofta spelar du dataspel?

R: Ett par gånger i veckan. Nu har jag kommit in i en COD-fas så då blir det minst varannan dag.

I: Är du intresserad av musik?

R: Lyssnar väldigt mycket på musik

I: Vilken nivå av musikkunskap skulle du säga att du själv har?

R: Om man har en skala från 100 till 0 så skulle jag ligga på 3. Låg kunskapsnivå.

I: Tack! Du kommer nu få lyssna på 3 olika låtar. Låtarna kommer innehålla liknande melodi och

harmonik men där instrumenten skiljer sig åt mellan låtarna. Efter du lyssnat på dessa låtar så ska

du  koppla  ihop  varje  låt  med  en  spelmiljö  som  du  anser  passar  musiken.  Miljön  är  alltså

omgivningen i spelet. Du får även lyssna fler gånger på musiken om du behöver detta.

*Lyssnaren får höra artefakterna*
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I: Vilken miljö anser du bäst passa in på Artefakt 1? Varför?

R: Påminner rätt mycket om Super Mario. Högt tempo där man är stressad. Bakgrunden är ganska

neutral.

I: Vilken miljö anser du bäst passa in på Artefakt 2? Varför?

R: Det är en miljö där man ska lösa ett problem typ ett pussel. Tänker på spelet Doors där man ska

lösa ett problem för att öppna en dörr. Miljön är ganska stilla.

I: Vilken miljö anser du bäst passa in på Artefakt 3? Varför?

R: Här tänker jag Pirates of The Caribbean, piratskepp. Musiken är maffig och häftig.

I: Om du nu får välja att koppla ihop miljöerna med ett av de tre alternativen, vatten/is, trä och

eld?

R: Då skulle jag säga att den första är trä. Den andra är nog också trä, tänker mig en glänta där man

står. Den sista låten är nog en blandning av vatten och trä då jag tänker mig pirat-temat. Men om

det är ett av alternativen är den sista låten också trä, piratskeppet tänker jag.

Pilotstudie 2:

I: Jag heter Wictor och studerar Dataspelsutveckling – Musik på Högskolan i Skövde. Denna studie

är en del av min kandidatuppsats där jag undersöker om musik har en koppling till olika miljöer i

spelsammanhang. Det vi kommer göra nu är en pilotstudie som kommer användas för att se om

mina artefakter,  3 kompositioner som du snart  kommer få lyssna på,  är  utvärderingsbara.  Din

identitet och ditt namn kommer inte att lämnas ut utan ditt samtycke. Jag kommer börja med ett

par snabba frågor om dina musik- och spelvanor.

I: Är du intresserad av dataspel?

R: Nej, jag är inte intresserad av dataspel.

I (Om ja): Hur ofta spelar du dataspel?
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R: -

I: Är du intresserad av musik?

R: Ja, definitivt.

I: Vilken nivå av musikkunskap skulle du säga att du själv har?

R: Jag skulle säga att jag har hög nivå av musikkunskap.

I: Du kommer få lyssna på 3 olika låtar. Låtarna kommer innehålla liknande melodi och harmonik

men där instrumenten skiljer sig åt mellan låtarna. Efter du lyssnat på dessa låtar så ska du koppla

ihop  varje  låt  med  ett  av  tre  element  som  du  tycker  passar  bäst  ihop  med  musiken.  De  tre

elementen som du kommer få välja mellan är vatten/is, trä och eld.

*Lyssnaren får höra artefakterna*

I: Vilket av de tre elementen anser du bäst passa in på Artefakt 1? Varför?

R:  Vatten. Det är en vattenvärld, flöjterna påminner lite om Lilla Sjöjungfrun. Tänker mig Blunder

som simmar runt.

I: Vilket av de tre elementen anser du bäst passa in på Artefakt 2? Varför?

R: Trä. Kändes skogsinspirerad med pianot. Pianot får mig också att tänka på vind och vind i en

skog.

I: Vilket av de tre elementen anser du bäst passa in på Artefakt 3? Varför?

R: Eld. Trombonen, musiken kändes mer aggressiv, det var högt tempo och känslan lite råare.
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Appendix C – Enkätsvaren
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