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EMOTIONER OCH MOTIVATIONER VID MUSIKLYSSNANDE OCH SPELANDE 

Caroline Malmgren 
 

Tidigare forskning inom emotioner som upplevs genom nöjen har visat att det 

emotioner kan upplevas genom nöjet och att det oftast handlar om positiva 

emotioner. Personer använder nöjen till att till exempel framkalla känslor eller 

för att glömma bort vardagen. Tyvärr har tidigare forskning om emotioner och 

motivationer ofta uteslutit ett nöje: Spelande. Att spela olika typer av spel är ett 

växande nöje. Denna studie undersökte emotioner och motivationer till 

musiklyssnande och spelande, samt jämförde de två nöjena för att försöka 

lägga en grund för framtida forskning inom psykologin bakom nöjen. Även 

den musik som finns inbyggd i spel undersöktes. Detta gjordes genom en enkät 

som besvarades av 165 personer. Resultaten visade att olika känslor uppstår 

beroende på nöje, där musiklyssnande framkallade bland annat känslor av 

nostalgi, njutande, sorgsenhet och lugn medans spelande framkallade känslor 

som frustration, nyfikenhet, intresse för nöjet och att vara road. Nöjena hade 

också vissa likheter, till exempel att de framkallade känslor av glädje, pigghet 

eller att känna sig avspänd. Det framgick även att deltagarna använde olika 

nöjen till olika situationer, där musiklyssnande framförallt användes för 

framkallande av olika känslor medans spelande oftare användes i 

underhållande syfte. Det fanns vissa korrelationer mellan deltagarnas preferens 

för musik- respektive spelgenrer. Den inbyggda musiken i spel var också 

viktig, framförallt för att  det är stämningsskapande. Slutsatserna som dras från 

denna studie är att olika nöjen fyller olika funktioner i deltagarnas liv och att 

spelande borde inkluderas i framtida forskning om psykologiska aspekter av 

nöjen. 
 

Nyckelord: Musik, spel, spelmusik, emotioner, motivationer 

 

Olika individer föredrar olika typer av media i sin vardag, till exempel att se på TV eller film, 

spela spel, lyssna på musik eller läsa böcker. Dels görs val av media beroende på personlighet 

men också beroende på vad som önkas uppnås genom att använda media. Media verkar även 

kunna tillfredsställa vissa psykologiska behov, där olika sorters media kan vara bra för olika 

behov. Personlighet och demografi påverkar också vilken typ av media samt vilken genre som 

individen föredrar. Fem dimensioner framkom från uppskattningar av hur mycket 

undersökningsdeltagarna gillade genrerna, dessa var allmänt, estetiskt, mörkt, spännande och 

reflektivt (Rentfrow, Goldberg & Zilca, 2011).  Ett mycket vanligt förekommande val av media 

är att lyssna på musik, medan spelande är ett av de snabbast växande valen av nöjen. 

 

I stort sett alla lyssnar på musik i någon utsträckning, antingen genom att själv välja musik och 

lyssna på det, eller genom att passivt lyssna genom att musik spelas i filmer, i spel, på 

restauranger, på gymmet, i butiker eller på andra platser och situationer i samhället. North, 

Hargreaves och Hargreaves (2004) menar att musik sällan är någonting man lyssnar på för 

lyssnandets skull, utan oftast en del av en annan aktivitet. De menar också att deltagarna i deras 

studie hade en relativt passiv attityd till musiklyssnande vilket skulle kunna bero på att musik 

återkommer i flera sammanhang i bakgrunden och inte nödvändigtvis aktivt väljs av lyssnaren 

själv.  
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Emotioner och motivationer i musik 

Swaminathan och Schellenberg (2015) har gjort en sammanfattning av emotionsforskning inom 

musik. De menar att det historiskt sett har funnits viss debatt om känslor kan upplevas genom 

musik och i sådana fall hur. Äldre teorier är att musiken i sig inte kan framkalla känslor hos 

lyssnaren utan att det är en effekt av andra situationer runtomkring, till exempel att en granne 

spelar musik på hög volym vilket framkallar en känsla av ilska. De flesta fall av modern 

emotionsforskning inom musikpsykologi visar istället att känslor kan upplevas och kännas med 

musiklyssnande som orsak (Swaminathan & Schellenberg, 2015). Ett exempel på detta är en 

studie av Juslin (2013) som kommer fram till att känslor i hög grad upplevs genom 

musiklyssnande även om det inte finns några känslor som enbart kan upplevas genom musik. 

Man kan även uppleva motsatta känslor som att uppleva lycka av sorgsen musik (Juslin, 2013). 

Detta uppmärksammades även tidigare av Juslin et al. (2011). Slutsatsen av Swaminathan och 

Schellenbergs (2015) sammanfattning av nuvarande emotionsforskning inom musikpsykologi är 

att känslor påverkar vilken musik man väljer att lyssna på och att musiken man lyssnar på 

påverkar känsloupplevelsen (Swaminathan & Schellenberg, 2015). Individer med höga nivåer av 

empati verkar dessutom uppleva känslor genom musik oftare än andra (Egermann & Adams, 

2013). Det är vanligt att individer medvetet använder musik för att reglera sina känslor och 

upplevda sinnesstämningar. Det är också vanligt att musik används med avsikt att uppnå 

någonting, till exempel motivation, nöje eller för att förbättra sin prestation (Laukka & Quick, 

2013).  

 

Det är vanligt att uppleva känslor i samband med musik. I en studie av Juslin, Liljeström, 

Laukka, Västfjäll och Lundqvist (2011) var det framförallt känslor som uppfattas som positiva, 

till exempel glad eller lugn, som var vanliga. Negativa känslor var inte lika ofta förekommande 

och de minst upplevda känslorna i samband med musiklyssnande var bland annat äcklad, 

skamsen eller förödmjukad. Det har även visat sig att känsloupplevelsen är en av anledningarna 

till att många lyssnar på musik. De föreslår även fortsatta undersökningar om strategier som 

personer kan använda vid medveten känsloreglering genom musik. Detta är någonting som Van 

den Tol och Edwards (2015) undersökte vidare. De kom fram till att val av musik är kopplat till 

vilka målsättningar som individen hade för att lyssna på musik och vilka effekter som 

eftersöktes. Individer som lyssnar på ledsam eller sorgsen musik intesifierar ofta ledsna känslor 

om personen redan är ledsen eller nedstämd. Däremot kan sorgsen musik även leda till positiva 

känslor hos individen, framförallt om den sorgliga musiken väljs av estetiska skäl, att individen 

tycker att musiken i fråga är vacker, eller för att individen vill utforska sitt känsloliv. Det finns 

personliga variationer i hur lätt man har för att uppleva positiva känslor genom sorgsen musik.  

 

Musik kan upplevas på många sätt, till stor del beroende på om den väljs aktivt eller lyssnas på 

passivt. Musik kan användas för emotionskontroll, sociala sammanhang eller för att uppnå olika 

psykologiska tillstånd (North et al., 2004). Getz, Chamorro-Premuzic, Roy och Devroop (2011) 

undersökte förhållandet mellan affekter, motivationer för musiklyssnande och musikpreferenser 

hos ungdomar mellan 12-17 år i Sydafrika. I deras studie framkom det att det var mycket vanligt 

att använda musik av sociala skäl, någonting som enligt dem själva kan bero på att det var just 

ungdomar som undersöktes. Positiva affekter korrelerade med reflektiva och kognitiva 

användningsområden för musik, medans negativa affekter korrelerade med användande av musik 
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av emotionella anledningar. Det var relativt svaga korrelationer (r<.30 i nästan samtliga 

korrelationer), men det ledde ändå till frågor om var, när och varför man lyssnar på musik, samt 

vad som avgör val av musikgenre. En studie av Schäfer, Tipandjan och Sedlmeier (2012)  visade 

att musikpreferenser och motivationer till musiklyssnande hade vissa samband. I Indien 

användes musiken framförallt som avledning, att reflektera och för sociala sammanhang. 

Motivationerna var samma i Tyskland, men med tilläggen känsloreglering och för att koppla 

ihop musiken med minnen. Trots kulturella skillnader menar författarna att motivationer till 

musiklyssnande har tydliga likheter mellan olika kulturer, kanske speciellt när musiken är 

självvald. 

 

Cockrill, Sullivan och Norbury (2011) undersökte konsumtion och beroende av musik som en 

del av debatten kring beroende av media och mediakonsumtion i allmänhet (till exempel TV-

tittande, spelande och internetanvändande). De kommer fram till att modeller för beroende går 

att applicera på musiklyssnande. Det fanns enstaka fall av överanvändande som ledde till 

beteenden kopplade till beroende. För den minoritet av användare som hade ett 

högkonsumtionsbeteende och beroende av musiklyssnande kunde det leda till beteenden som 

hade negativa effekter på deras sociala liv, deras jobb eller skolgång, eller andra vardagliga 

sysslor. För den stora majoriteten, oavsett om de var högkonsumenter av musik eller inte, var 

musiklyssnande en positiv del av livet på många sätt. 

 

Emotioner och motivationer i spel 

Spelindustrin är inte bara en väldigt snabbt växande marknad, det är också Sveriges största 

exportvara inom kulturbranschen (Dataspelsbranschen, 2013). Enligt Interactive Software 

Federation of Europe (IFSE, 2012) spelar cirka 62% av svenskar spel i någon utsträckning . 

Enligt Dataspelsbranchens undersökning kan denna siffra vara så hög som 81% 

(Dataspelsbranschen, 2010). Det bör dock poängteras att det finns enorma skillnader i hur mycket 

olika individer spelar, vilket leder till frågor om vem som räknas som en "spelare". Räknar man 

dem som spelar varje vecka, varje månad eller har spelat någonsin? Oavsett vad så är det rimligt 

att anta att många personer spelar spel i någon utsträckning och att spelandet ökar. Trots det är 

forskningen inom spels inverkan på individen väldigt begränsad. Den forskning som finns är 

oftast inriktad på kopplingar mellan våldsamma spel och våldsamma individer. Det skulle vara 

gynnsamt med en mer mångfacetterad bild av hur spel kan påverka individer.  

 

Tidigare forskning inom spelande har främst fokuserat på våldsamhet och vilka effekter 

våldsamma spel har. Det finns naturligtvis våldsamma spel, och det är absolut rimligt att anta att 

de sätter spår på spelaren. Våldsamma spel är dock bara en liten del av alla spel som finns. Inga 

eller ytterst få tidigare studier har tagit upp emotioner som upplevs genom spelande. Däremot har 

det förekommit för andra fritidssysselsättningar som musiklyssnande. Någonting som har 

undersökts gällande spelande är motivationer till spelande: varför man spelar och vad man 

uppnår med det. 

 

Yee (2006) har utvecklat tre skalor som innehåller tre eller fyra delskalor vardera, som beskriver 

motivationer till spelande. Dessa skalor är förvisso framtagna genom en undersökning av spelare 

i en specifik sorts spel (MMORPG), men det är absolut möjligt att dessa motivationer kan 

appliceras på spelare i allmänhet. De frågor som Yee (2006) tog fram för studien där han kom 

fram till dessa kategorier ligger till grund för en del av enkäten som kommer att användas i 
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denna studie, närmare bestämt den del som behandlar motivationer till spelande. De tre skalorna 

och deras delskalor redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Skalorna som framkom genom undersökning av motivationer för spelande. 

Yees (2006)skalor för motivationer till spelande 

Prestation Social Försjunkenhet 

Avancemang Umgänge Upptäckande 

Mekanik Förhållande Rollspelande 

Konkurrens Samarbete Anpassningsbarhet 

  Eskapism 

 

I kategorin "Prestation" finns underkategorierna avancemang, mekanik och konkurrens. 

Avancemang innebär att spelaren vill ta sig vidare i spelet, ha mycket resurser (i form av saker 

eller pengar) i spelet eller att vara en kraftfull spelare som andra spelare känner till. 

Underkategorin mekanik innebär att spelaren är intresserad av bakomliggande spelmekanik som 

till exempel uträkningar eller  om vad som är mest effektivt för att ha en så optimerad karaktär 

eller spelomgång som möjligt. Den sista underkategorin är konkurrens, som handlar om tävling. 

Spelaren vill tävla mot andra spelare, och tycker om att störa eller provocera sina motspelare för 

att försöka förbättra sina chanser att vinna. Kategorin "Social" innehåller underkategorierna 

umgänge, förhållande och samarbete. Umgänge innebär att vilja lära känna andra spelare, hjälpa 

andra spelare och att tycka om att prata med dem. Underkategorin förhållande innebär att 

spelaren vill ha en fördjupad relation, till exempel genom att ha meningsfulla konversationer 

med andra i spelet, att lära känna dem bättre och kunna ge och få råd om problem eller händelse 

som uppstår i det personliga livet (d.v.s. i verkligheten). Samarbete innebär att spelaren tycker 

om att spela tillsammans med andra och samarbeta för att nå ett gemensamt mål. Kategorin 

"Försjunkenhet" innehåller fyra underkategorier: upptäckande, rollspelande, anpassningsbarhet 

och eskapism. Upptäckande innebär att hitta hemligheter i spelet och att utforska spelets värld 

och historia. Rollspelande innebär att improvisera i historier, leva sig in i sin karaktär och 

fantisera om karaktärens historia och framtid. Anpassningsbarhet handlar om att anpassa sin 

karaktär eller annat som har rent kosmetiska effekter i spelet. Exempel på detta kan vara att 

karaktären har kläder som matchar i färg, att man kan byta utseende på karaktären, eller att man 

kan byta utseende på vapen eller andra objekt som är relevanta i spelet. Den sista underkategorin 

är eksapism, och den handlar om att slappna av och slippa tänka på problem eller situationer i sitt 

verkliga liv. Man sätter sig in i en annan värld för att slippa tänka på verkligheten (Yee, 2006). 

Dessa faktorer undersöktes genom 39 items på en femgradig Likert-skala. Samma 39 items 

översattes till svenska för att användas i enkäten i denna studie.  

 

I en undersökning av Griffiths, Davies och Chappell (2004) framkom en tydligare bild av hur 

demografin av spelare ser ut. I den undersökningen var majoriteten (59%) av deltagarna mellan 

18-30 år. Medelåldern var 27.9 år med en standardavvikelse på 8.7 år. 81% av deltagarna var 

män och 19% av deltagarna var kvinnor. Griffiths et al. (2004) diskuterar vad som motiverar 

individer till att spela spel, där den vanligaste orsaken är för att det är ett socialt sammanhang. I 

studien ansåg 35% att just det sociala sammanhanget var den främsta anledningen till att spela 

spel. De minst intressanta situationerna i spelande var ickesociala och otrevliga personer, till 
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exempel när medspelare slösar spelarens tid eller är själviska. Griffiths et al. (2004) menar att 

detta står i kontrast till de fördomar som finns om att spel är en antisocial aktivitet. Det är värt att 

nämna att deras undersökning beskriver personer som spelar Everquest, ett MMORPG (d.v.s. ett 

onlinespel med många individer i samma spelscenario) som bygger mycket på sociala koncept 

och är gjort för att till viss del spelas i grupp. Likväl så har bland andra Griffiths et al. (2004), 

Yee (2006), Dalisay, Kushin, Yamamoto, Liu och Skalski (2014) respektive Molyneux, 

Vasudevan och Zúñiga (2015) kommit fram till att sociala sammanhang i spel är en huvudsaklig 

del av aktiviteten och att spel kan vara en prosocial aktivitet som utvecklar både socialt kapital 

och samhällsvärderingar hos individen.  

 

Dalisay et al. (2014) utgår från Yees (2006) kategorier (prestation, social och försjunkenhet) och 

undersöker dessa i samband med samhällsvärderingar. Bland annat framkommer det att tre av 

fyra underkategorier av försjunkenhet (upptäckande, rollspelande och anpassningsbarhet) var 

positivt associerat med att engagera sig i samhället och att engagera sig politiskt. Kategorin 

social var däremot inte associerad med varken samhällsengagemang eller politiskt engagemang, 

däremot var det relaterat till grannsämja. Slutsatserna som Dalisay et al (2014) drar är att deras 

undersökning förstärker den forskning som menar att vissa aspekter av spel kan ha positiva 

effekter på socialkapital, samhällsengagemang och politiskt engagemang. Att använda spel som 

ett socialt sammanhang kan ha dessa positiva effekter, men om spelaren är för fokuserad på att 

prestera och blir alldeles för försjunken i spelet kan effekten utebli, eller till och med leda till 

tillbakadragenhet i samhällssituationer. Detta kan liknas med undersökningen gjord av Cockrill, 

et al. (2011) som undersökte beroende av musiklyssnande, där musiklyssnande som helhet var en 

positiv del av livet så länge det inte blir ett beroende och en överkonsumtion som går ut över 

andra viktiga delar av livet.  

 

Molyneux et al. (2015) undersöker samhällsengagemang genom spelande, men väljer att ha en 

distinktion mellan socialt kapital inom spel och socialt kapital som helhet. Det framkommer att 

spelande i allmänhet och att MMORPG i synnerhet höjer det spelrelaterade sociala kapitalet. 

Genom en så kallad "Spillover effect" faller det förvärvade spelrelaterade sociala kapitalet över 

på individernas allmänna sociala kapital. Det är positivt för det allmänna sociala kapitalet och för 

individers samhällsengagemang att spela, framförallt om det handlar om spel som involverar 

många spelare och sociala sammanhang i spelet. 

 

Frågeställningar och syfte 

Denna undersökning avser undersöka samband mellan musiklyssnande och spelande, med fokus 

på motivationer och emotioner, samt titta närmare på hur musik som finns inbyggt i spelen 

påverkar individen. Syftet är att få en bättre överblick över varför individer väljer att lyssna på 

musik eller spela spel, vilka emotioner som upplevs genom de olika medierna, vilka samband 

som finns mellan musiklyssnande och spelande, att undersöka hur musik som finns inbyggd i 

spel påverkar spelaren samt lägga en explorativ och deskriptiv grund för musiklyssnande och 

spelande. Detta är intressant då tidigare forskning inom emotioner och motivationer till olika 

nöjen helt har uteslutit spelande trots att det är en snabbt växande nöjeskategori. Det är även av 

intresse att se om musikpsykologiska teorier går att ha som utgångspunkt vid en mer 

inkludernade  nöjespsykologisk forskning.   

 

Frågeställningar som kommer att behandlas i denna uppsats är: 
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 Vilka emotioner upplevs genom musik respektive spel?  

 Vilka motivationer finns för att lyssna på musik respektive spela spel? 

 Finns det samband mellan spelande och musiklyssnande gällande emotioner respektive 

motivationer? 

 Finns det samband mellan vilka musikgenrer och vilka spelgenrer som individer gillar?  

 Hur upplevs den inbyggda musiken i spel? 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Utifrån antagandet att de flesta lyssnar på musik i någon utsträckning låg fokus på att få med 

deltagare med visst spelintresse till urvalet. Därför spreds enkäten först och främst i forum och 

på hemsidor där personer som spelar kan tänkas hitta den, till exempel i forumet på loading.se 

eller på gamereactor.se som är ett annat spelforum. Till viss del har även ett snöbollsurval 

använts, då enkäten har skickats till vänner och bekanta som i sin tur ombetts skicka den vidare 

till spelintresserade i sin bekantskapskrets.  

 

Deltagandet efter 8 dagar av datainsamling blev 222 undersökningsdeltagare, varav 190 män och 

32 kvinnor. Efter borttagning av 57 svar som ej ansågs tillräckliga blev det slutgiltiga 

deltagandet 165 personer med åldrarna 15-46 år (m=26.7, s=6.4), varav 140 män i åldrarna 15-46 

år (m=26.92, s=6.58) och 25 kvinnor i åldrarna 16-43 år (m=25.44, s=5.27). Procentuellt var 

fördelningen 85% män och 15% kvinnor, där 74% av totala antalet deltagare är i åldern 18-30 år, 

vilket är i linje med vad Griffiths et al. (2004) såg i sin demografi av spelare. Med ej tillräckliga 

svar avses deltagare som enbart hade svarat på de två första frågorna (ålder och kön) och inga 

andra frågor. 

 

Material 

För att undersöka emotioner och motivationer inom musiklyssnande och spelande har en enkät 

använts. Enkäten bestod av flera delar som till stor del grundar sig på tidigare forskning. Det 

fanns även enstaka egenformulerade frågor på grund av att det inte fanns tidigare forskning om 

musiken som finns inbyggd i spel. Den fullständiga enkäten finns som bilaga.  

 

För att undersöka hur emotioner upplevs genom musiklyssnande och spelande fick deltagarna 

besvara hur ofta de upplevde känslor i samband med respektive nöje. De fick även skatta på en 

Likert-skala 1 (aldrig) till 5 (alltid) hur ofta specifika känslor upplevdes i samband med 

respektive nöje. Exempel på känslor som efterfrågades var nostalgisk, glad, arg, pigg, sorgsen, 

intresserad och kärleksfull.  Dessa frågor baserades på Laukka & Quick (2013) samt på Laukka 

(2007). 

 

Motivationer till musiklyssnande och spelande mättes genom att fråga hur ofta deltagarna lyssnar 

på musik eller spelar spel av olika anledningar på en Likert-skala 1 (mycket sällan) till 5 (mycket 

ofta). Exempel på motivationer var "för att utforska mitt känsloliv", "för att känna samhörighet 

med andra" och "för att få underhållning". Dessa frågor baserades på Laukka & Quick (2013). 

Eftersom att det fanns mycket begränsad mängd tidigare forskning om motivationer till spelande 

översattes Yees (2006) enkät för motivationer till spelande till svenska. Den enkäten var en del 

av enkäten för denna undersökning. Exempel på frågor i denna del av enkäten är: "Hur ofta 
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brukar du prata med dina vänner från spel som du spelar om dina privata problem?" eller "Hur 

intresserad är du av de exakta siffror och procenter som bygger upp spelets underliggande 

mekanik?". Den första frågan mäter social-förhållande och den andra frågan mäter prestation-

mekanik. Svaren uppskattades på en Likert-skala mellan 1-5. 

 

För att kunna jämföra musiklyssnande med spelande användes två olika skalor för att mäta 

preferenser. Ett sätt att gruppera olika musikstilar genom att dela in musikstilar i fyra kategorier. 

Dessa kategorier används ofta inom musikpsykologisk forskning. För att mäta detta har 

Rentfrow och Gosling (2003) utformat Short Test Of Music Preferences (STOMP) och även 

vidareutvecklat detta till STOMP Revised (STOMP-R) (Rentfrow, Goldberg & Levitin, 2011). 

STOMP faktorerar in ett antal musikgenrer till 4 kategorier. Den första kategorin Reflective & 

Complex (reflektiv och komplex), hädanefter kallad RC, är en kategori som innehåller bland 

annat klassik musik, jazz och blues. RC innebär att musiken upplevs som komplex, med både 

hög postitiv affekt och hög negativ affekt, men med relativt låg energinivå. Nästa kategori är 

Intense & Rebellious (intensiv och rebellisk), hädanefter kallad IR, och innehåller bland annat 

hårdrock, alternativ musik och heavy metal. IR upplevs som musik med medelhög komplexitet, 

låg nivå av positiv affekt och hög nivå av negativ affekt samt hög nivå av energi. Kategorin 

Upbeat & Conventional (upptempo och konventionell), hädanefter kallad UC, innehåller bland 

annat pop och country. UC uppfattas som musik som är simpel (saknar komplexitet), har hög 

nivå av positiv affekt, men låg nivå av både negativ affekt och energinivå. Slutligen kommer 

kategorin Energic & Rhytmic (energisk och rytmisk), hädanefter kallad ER. Den innehåller bland 

annat hip hop och elektronisk dansmusik. ER har medelhög komplexitet, saknar både positiv och 

negativ affekt, och har medelhög energinivå. En variant av ursprungliga STOMP användes för 

att definiera musikgenrepreferenser i en enkät av Quick (2010) och Quick & Laukka (2013) som 

i sin tur användes som grund för enkäten som används i denna uppsats. Musikgenrer mättes 

genom omarbetad version av STOMP fast med tillägg av genren Soundtrack. Svar inom klassisk 

musik och  jazz/blues kategoriserades som reflektiv och komplex (RC). Svar inom hårdrock och  

alternativ rock/indie kategoriserades som intensiv och rebellisk (IR). Popmusik och dansband 

kategoriserades som upptempo och konventionell (UC). Soul/RnB/hiphop och elektronisk 

dansmusik kategoriserades som energisk och rytmisk (ER). Utöver dessa 4 kategorier fick 

soundtracks vara en egen kategori.  

Uppskattning av hur mycket man tycker om olika spelgenres är gjord specifikt för denna enkät. 

De genres som valdes ut att ha med framkom genom samtal med olika typer av spelare. De olika 

genrerna reducerades genom en faktoranalys till fem faktorer: Sport & Tävlande, Mekaniskt & 

Fartfyllt, Strategiskt & Rollspelande, Lösa problem & Skapa och Linjär progression & 

Upplevelse.  

 

För att undersöka hur den inbyggda musiken i spel kan upplevas formulerades en del egna 

frågor, då det saknades tidigare forskning inom detta. Deltagarna fick besvara hur mycket de höll 

med om olika påståenden om musik i spel på en Likert-skala 1 (håller inte alls) till 5 (håller med 

mycket). Exempel på påståenden var "Spelmusik skapar stämning", "Spelmusik är störande" och 

"Spelmusik förhöjer känslor". 
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Deltagarna fick även besvara en del bakgrundsfrågor. Dessa frågor behandlade hur ofta 

deltagaren lyssnade på musik och spelade spel, hur viktigt musik, spel och den inbyggda 

musiken i spel var för deltagaren. 

 

Faktoranalys av spelgenrefaktorer. För att få fram faktorer för preferens av spelgenrer 

som är jämförbara med musikgenrer gjordes en faktoranalys (principalkomponentanalys med 

varimax rotation). Tabell 2 visar hur spelgenrerna sorterades in i nedanstående fem faktorer som 

tillsammans förklarar 64.48% av variansen. 

 

Tabell 2. Resultat från en faktoranalys av självrapporterad preferens för 17 typer av spel. 

Faktorvikter över 0,6 är markerade med fetstil. 

Spelgenrefaktorer 

 

Sport och 

tävlande 

Mekaniskt 

och fartfyllt 

Strategiskt och 

rollspelande 

Lösa problem 

och skapa 

Linjär progression 

och upplevelse 

Sport .833     

Racing .741     

Musikspel .616     

Fighting .532     

Shooters  .699    

Mobilspel/nätverk  -.680    

Action  .630    

MMORPG   .824   

RTS   .751   

RPG   .655   

Simulation    .810  

Sandbox    .669  

Strategi    .548  

Pussel    .522  

Skräck     .741 

Plattformsspel     .700 

Äventyr     .666 

 

Faktorn "sport och tävlande" (hädanefter förkortat till ST) innehåller sport, racing, musikspel och 

fighting. Denna faktor förklarar 14.39% av variansen. Sportspel innefattar alla spel som innebär 

att man utför en sport i ett spel. Exempel på detta är "FIFA 2015" där man styr fotbollsspelare. 

Racingspel innebär att köra bilar genom spelet. Racingspel brukar vara väldigt aktiva och handla 

om att komma först i mål. Ett typexempel för detta är "Forza Motorsport". Musikspel är rytmspel 

som fokuserar på att göra saker i takt med musiken. Exempel på detta är "Dance Dance 

Revolution". Fightingspel är spel som går ut på att besegra motståndaren i slagsmål. Ofta är 

dessa spel i stil med "Tekken 7" där striderna är en mot en, antingen mot annan spelare eller mot 

en datorstyrd spelare. Det innehåller även spel av "beat-em-up"-typen, där en spelare ska besegra 



9 
 

en mängd fiender. Den gemensamma nämnaren för dessa kategorier är att det handlar om spel 

som i någon utsträckning knyter an till vardagsnöjen utanför spelens värld (undantaget fighting). 

Spelen brukar också handla om att vinna mot ett motståndarlag eller annan spelare, det är en 

tävlingsinriktad faktor. 

 

Faktorn "mekaniskt och fartfyllt" (hädanefter förkortat till MF) förklarar 13.26% av variansen 

och innehåller shooters (skjutspel) och action, samt ett ogillande av vardagliga mobil- och 

nätverksspel. Exempel på vardagliga mobil- och nätverksspel kan vara "Candy Crush" eller 

"Farmville". Action är en mycket bred genre, där spelen kan skilja sig åt markant. Det viktiga är 

oftast att det händer mycket hela tiden, antingen i form av att spelaren fritt kan röra sig mellan 

uppdrag eller genom att spelaren måste vara väldigt aktiv i spelandet.  Ett exempel på ett välkänt 

actionspel är "Grand Theft Auto". Shooters, eller skjutspel, innefattar allt från krigsspel där man 

försöker skjuta motståndarna till arenaspel där man tävlar om vilket lag (eller person) som kan 

skjuta den andra först. Exempel på spel i denna kategori är "CS:GO" eller "Call of Duty". Vissa 

spel inom kategorin har tydliga strategiska element. Det som binder ihop denna faktor är en vilja 

att spela någonting aktivt och intensivt, gärna med mekaniska svårigheter. 

 

Faktorn "strategiskt och rollspelande" (hädanefter förkortat till SR) innehåller MMORPG 

(Massive Multiplayer Online Role Playing Game), RPG (Role Playing Game) och RTS (Real 

Time Strategy). Denna faktor förklarar 12.67% av variansen. MMORPG innebär att spela flera 

tillsammans i ett rollspel som i sig självt kan ha flera olika teman och genrer. RPG är rollspel 

som ofta har med en del strategiska beslut och djup bakgrundshistoria. RTS är strategispel med 

fokus på att snabbt kunna ta beslut och snabbt omarbeta sin strategi för att uppnå mål. 

Typexempel på populära spel inom dessa tre genrer är "World of Warcraft" (MMORPG), Final 

Fantasy (RPG) respektive "Starcraft II" (RTS). Det som väver ihop denna kategori är det 

strategiska elementet tillsammans med rollspel. 

 

Faktorn "lösa problem och skapa" (hädanefter förkortat till LS) består av simulation, sandbox, 

strategi samt pussel. Denna faktor förklarar 12.13% av variansen. Simulationsspel handlar om att 

efterlikna verkligheten (eller ibland en fiktiv verklighet). Simulationsspel kan sträcka sig från allt 

från "The Sims" där man bygger hus åt och styr en familj, till "Eurotruck Simulator 2" där man 

simulerar hur det är att köra lastbil genom Europa. Sandboxspel eller sandlådespel definieras av 

att det är en stor och öppen (ofta oändlig) värld där tanken är att spelaren ska kunna göra vad 

som helst och bygga upp sin omvärld fritt. Ett välkänt exempel på detta är det svenskskapade 

spelet "Minecraft". Strategispel är snarlikt till RTS, med undantaget att det inte handlar om att ta 

snabba beslut utan istället handlar om att ta så bra beslut som möjligt för att lösa problem eller 

situationer. Typexempel är "Age of Empires" eller "Sanctum". Pusselspel handlar om att lösa 

problem av olika slag. Det kan handla om stressig problemlösning som i "Tetris" eller mer 

eftertänksamt som i "Portal". Samtliga kategorier definieras av att det handlar om spel som 

kräver visst mått av reflekterande samt skapande och planerande. 

 

Faktorn "linjär progression och upplevelse" (hädanefter förkortat till LU) innehåller kategorierna 

skräck, plattformsspel och äventyr. Denna faktor förklarar 12.04% av variansen. Typiskt för 

skräckspel är att det ska få spelaren att känna känslor som rädsla och överasskning. Typexempel 

på ett skräckspel är "Amnesia: The Dark Descent". Plattformsspel är spel som (nästan alltid) är i 

2-D, där spelaren ska ta sig framåt förbi fiender och hinder för att nå ett mål. Ett välkänt exempel 
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på plattformsspel är äldre "Super Mario Bros."-spel. Äventyr handlar ofta om en upplevelse eller 

resa, där utforskande och spelets handling är i centrum.  Ett exempel på välkända äventyrsspel är 

samtliga "Zelda"-spel. Spel i denna faktor har som gemensam nämnare att de ofta handlar om 

äventyr och upplevelser med relativt rak progression. Det innebär att det finns en tydlig start, ett 

tydligt slut, och en tydlig väg mellan starten och slutet.  

 

Design 

Musikgenrer delades in i sina respektive faktorer enligt Quicks (2010) version av STOMP, men 

med tillägget Soundtrack. Spelgenrer undersöktes genom en faktoranalys. Emotioner som 

upplevs genom musiklyssnade jämfördes genom beroende t-test med emotioner som upplevs 

genom spelande, och motivationer för musiklyssnande jämfördes genom beroende t-test med 

motivationer för spelande. Yees (2006) motivationer för spelande lades ihop till de faktorer som 

han hade utformat för att testa korrelationer med andra faktorer (till exempel spelgenrer). Utöver 

detta genomfördes korrelationer och icke-parametriska test. Det förekommer även en hel del 

deskriptiv data.  

 

Reliabilitet för använda skalor. Cronbachs alpha har mätts på Yees (2006) skalor om 

motivationer för spelande samt på spelgenrefaktorerna. Enligt Yee (2006) finns 3 skalor med 3-4 

delskalor vardera. I skalan prestation finns delskalorna avancemang, mekanik och konkurrens. I 

ursprungliga mätningar har Yee (2006) fått fram Cronbachs alpha på 0.79 för avancemang, 0.68 

för mekanik och 0.75 på konkurrens. I denna undersökning bekräftas dessa alpha nivåer. 

Avancemang fick 0.82 i alpha, mekaniker fick 0.69 och konkurrens fick 0.78. Skalan social 

innehåller delskalorna umgänge, förhållande och samarbete. De ursprungliga nivåerna av 

Cronbachs alpha på dessa delskalor var 0.74 för umgänge, 0.80 för förhållande och 0.71 för 

samarbete. I denna undersökning avvek alpha lite jämfört med de ursprungliga nivåerna, då 

umgänge fick 0.87, förhållande fick 0.85 men samarbete bara fick 0.63. Den sista skalan 

försjunkenhet innehåller delskalorna upptäckande, rollspelande, anpassningsbarhet och eskapism. 

I den ursprungliga studien fick upptäckande Cronbachs alpha på 0.73, rollspelande fick 0.87, 

anpassningsbarhet fick 0.74 och eskapism fick 0.65. I denna undersökning bekräftas och 

förstärks alphanivåerna då upptäckande fick 0.89, rollspelande fick 0.81, anpassningsbarhet fick 

0.74 och eskapism fick 0.64. Värdet för upptäckande hade varit 0.91 om en fråga hade uteslutits, 

och värdet för eskapism hade varit 0.74 om en fråga hade uteslutits. Varje delskala innehöll 3-6 

frågor. 

 

Cronbachs alpha togs även fram för spelgenrefaktorerna ST, MF, SR, LS och LU. ST fick 

Cronbachs alpha på 0.73, MF fick 0.55, SR fick 0.69, LS fick 0.68 och LU fick 0.62. LU hade 

kunnat få 0.68 istället om skräck inte hade ingått i faktorn. Det hade dock varit en rätt liten 

ökning. MF hade kunnat få 0.77 om spel för socialt nätverk och mobil hade uteslutits, vilket är 

en ganska stor ökning. Varje faktor innehåller 3-4 subgenrer. 

  

Resultat 

 

Bakgrundsfrågor 

Svar på frågor som räknades som bakgrundsfrågor redovisas nedan i Tabell 3. Resultatet för 

musiklyssnande var ett medelvärde på 3.84 (s=1.08). För spelande var medelvärdet 3.98 

(s=1.15), och för spelmusik var medelvärdet 3.67 (s=1.12). Deltagarna fick besvara två frågor 
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som handlade om hur ofta de lyssnade på musik respektive spelade spel. Resultatet blev att 

musiklyssnade är någonting som deltagarna gjorde oftare, men inte lika länge per tillfälle 

eftersom att genomsnittligt antal timmar per vecka var snarlikt. Antal timmar som ägnades åt att 

lyssna på musik varierade mellan 0-112 timmar per vecka (m=19.03, s=20.67). Antal spelade 

timmar för undersökningsdeltagarna varierade mellan 0-100 timmar i veckan (m=18.93, 

s=17.45). Det förekom även svar i båda kategorier som "Så mycket jag kan är väl det enda bästa 

jag kan svara?" eller "Läskigt många" inte kunde tas med i beräkningen då det är omöjligt att 

uppskatta hur mycket det handlar om. Det bör även nämnas att 12.3%  lyssnade på musik och 

10.74% spelade spel mer än 40 timmar i veckan. 

 

Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser inom parentes) samt procent för bakgrundsfrågor 

om spelande, musiklyssnande och spelmusik. Uppskattningar av hur mycket deltagarna gillade 

genrer gjordes på en Likert-skala 1-7. 

Medelvärden för bakgrundsfrågor 

 Musik Spel Spelmusik 

Hur viktigt är nöjet för dig? (1 = Inte alls viktigt. 5 

= Mycket viktigt) 

3.84 (1.08) 3.98 (1.15) 3.67 (1.12) 

Hur ofta ägnar du dig åt nöjet? (1 = Flera gånger 

om dagen, 2 = Varje dag, 3 = Några gånger i 

veckan, 4 = En gång i veckan eller mer sällan.) 

1: 64%  

2: 15% 

3: 17% 

4: 4%  

1: 46% 

2: 23% 

3: 23%  

4: 8% 

 

Hur många timmar i veckan ägnar du åt nöjet? 19.03 (20.67) 18.93 (17.45)  

Musikgenreuppskattning Reflective & Complex 4.57 (1.28)   

Musikgenreuppskattning Intense & Rebellious 5.16 (1.17)   

Musikgenreuppskattning Upbeat & Conventional 3.47 (1.25)   

Musikgenreuppskattning Energetic & Rhytmic 4.29 (1.45)   

Musikgenreuppskattning Soundtrack 5.51 (1.38)   

Spelgenreuppskattning Sport & Tävlande  3.71 (1.76)  

Spelgenreuppskattning Mekaniskt & Fartfyllt  5.41 (1.23)  

Spelgenreuppskattning Strategiskt & Rollspelande  4.56 (1.91)  

Spelgenreuppskattning Lösa problem & Skapa  4.66 (1.75)  

Spelgenreuppskattning Linjär progression & 

Upplevelse 

 5.25 (1.79)  

 

Emotioner och motivationer 

Undersökningsdeltagarna besvarade hur ofta de upplevde känslor genom musiklyssnande 

respektive genom spelande. Detta besvarades på en skala från 1 (aldrig) till 5 (alltid). 

Medelvärdet för musiklyssnande var 3.1 med en standardavvikelse på 0.77. Medelvärdet för 

spelande var 3.05 med en standardavvikelse på 0.83. Deltagarna fick sedan besvara hur ofta de 

upplever ett antal känslor i samband med musiklyssnande respektive spelande. Resultaten för 

detta redovisas i Figur 1. 
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Figur 1. Medelvärden på en skala från 1-5 för hur ofta olika känslor upplevs, beroende på om 

dem upplevs genom musik (blå stapel) eller spel (röd stapel) i alfabetisk ordning. * = p<0.01, ** 

= p<0.001.  

 

I Figur 1 framgår det att känslorna avspänd, extatisk, glad, likgiltig, längtande, lättad, pigg, 

självsäker och stolt inte skiljde sig åt signifikant mellan upplevelse av känslan när individen 

lyssnade på musik respektive spelade spel. Känslorna berörd, högtidlig, kärleksfull, lugn, 

njutande, nostalgisk,  pirrningar i kroppen och sorgsen upplevdes oftare genom musiklyssnande 

än genom spelande. Kärleksfull hade ett medelvärde på 2.61 (s=1.1) för musiklyssnande och 

medelvärdet 1.85 (s=0.95) för spelande, t(146)=7.84, p<0.001, d=0.74. Lugn hade ett 

medelvärde på 3.5 (s=0.9) för musiklyssnande och medelvärdet 3.15 (s=1) för spelande, 

t(146)=3.47, p<0.01, d=0.37. Sorgsen hade ett medelvärde på 2.88 (s=0.95) för musiklyssnande 

och medelvärdet 2.16 (s=0.91) för spelande, t(146)=7.14, p<0.001, d=0.77. Känslorna arg, 

fascinerad, frustrerad, förväntansfull, intresserad, nyfiken och road upplevdes oftare genom 

spelande än genom musiklyssnande. Frustrerad hade ett medelvärde på 1.7 (s=0.9) för 

musiklyssnande och medelvärdet 2.86 (s=1) för spelande, t(147)=12.13, p<0.001, d=1.22. 

Nyfiken hade ett medelvärde på 2.32 (s=1.1) för musiklyssnande och medelvärdet 3.38 (s=1.05) 

för spelande, t(147)=10.26, p<0.001, d=0.99. Road hade ett medelvärde på 3.08 (s=1.14) för 

musiklyssnande och medelvärdet 3.91 (s=0.89) för spelande, t(145)=8.08, p<0.001, d=0.82. För 

att Bonferronikorrigera räknades endast t-test med p-värden som var mindre än 0.002 räknades 

som signifikanta. 
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Nästa del i enkäten handlade om motivationer till musiklyssnande respektive spelande. 

Deltagarna fick då besvara hur ofta de lyssnar på musik respektive spelar spel av ett antal olika 

anledningar. Dessa redovisas i Figur 2. 

 

 
Figur 2. Medelvärden på en skala 1-5 av motivationer till musiklyssnande (blå stapel) och 

spelande (röd stapel) i alfabetisk ordning. * = p<0.001. 

 

I figur 2 framgår det att motivationerna avleda trötthet, minska känsla av ansträngning, minska 

negativa känslor, slappna av, stärka självförtroendet, utforska känslolivet och uppleva flow inte 

hade några signifikanta skillnader mellan musiklyssnande och spelande. Motivationerna 

förstärka positiva känslor, hjälp med koncentrationen, hjälp med motivationen, orka mera, pigga 

upp, och prestera bättre var signifikant högre för musiklyssnande jämfört med spelande. Hjälp 

med koncentrationen hade ett medelvärde på 2.82 (s=1.26) för musiklyssnande och medelvärdet 

1.85 (s=1.18) för spelande, t(150)=6.99, p<0.001, d=0.8. Hjälp med motivationen hade ett 

medelvärde på 2.83 (s=1.3) för musiklyssnande och medelvärdet 1.84 (s=1.09) för spelande, 

t(149)=9.34, p<0.001, d=0.83. Prestera bättre hade ett medelvärde på 2.84 (s=1.27) för 

musiklyssnande och medelvärdet 1.85 (s=1.04) för spelande, t(149)=8.78, p<0.001, d=0.86. 

Motivationerna glömma bort vardagen, intresse av musiken/spelet, känna samhörighet med 

andra, känna sig kompetent, lära sig nya saker, och underhållning var signifikant högre för 

spelande jämfört med musiklyssnande. Glömma bort vardagen hade ett medelvärde på 2.57 

(s=1.35) för musiklyssnande och medelvärdet 3.15 (s=1.32) för spelande, t(149)=5.44, p<0.001, 
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d=0.43. Samhörighet hade ett medelvärde på 1.76 (s=0.96) för musiklyssnande och medelvärdet 

2.52 (s=1.29) för spelande, t(149)=7.44, p<0.001, d=0.68. Underhållning hade ett medelvärde på 

3.37 (s=1.21) för musiklyssnande och medelvärdet 4.32 (s=0.88) för spelande, t(149)=8.93, 

p<0.001, d=0.91. Endast motivationer med ett p-värde på mindre än 0.0026 räknades som 

signifikanta på grund av Bonferronikorrigering.  

 

Deltagarna fick även svara på Yees (2006) motivationer för spelande på en skala 1-5, där 

medelvärden och standardavvikelser för skalor och delskalor redovisas i Tabell 4. De flesta av 

dessa medelvärden ligger runt 3, vilket motsvarar mitten på skalan. 

 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för skalorna prestation, social och försjunkenhet, 

samt skalornas respektive delskalor. 

Medelvärden för Yees (2006) motivationer till spelande 

Skala - Delskala Medelvärde (standardavvikelse) 

Prestation 2.48 (0.62) 

Social 2.63 (0.77) 

Försjunkenhet 2.81 (0.77) 

Prestation - Avancemang 2.37 (0.8) 

Prestation - Mekanik 2.76 (0.94) 

Prestation - Konkurrens 2.27 (0.81) 

Social - Umgänge 2.67 (0.91) 

Social - Förhållande 2.33 (0.99) 

Social - Samarbete 2.77 (0.9) 

Försjunkenhet - Upptäckande 3.06 (1.1) 

Försjunkenhet - Rollspelande 2.59 (0.95) 

Försjunkenhet - Anpassningsbarhet 2.65 (1.05) 

Försjunkenhet - Eskapism 2.93 (0.96) 

 

Musik i spel 

Deltagarna fick även ange vilken typ av musik de lyssnar på om de väljer bort den inbyggda 

musiken i spelet till förmån för egenvald musik, samt hur ofta de lyssnar på egenvald musik 

istället för den inbyggda musiken i spel. I Figur 3 framgår hur ofta deltagarna lyssnar på 

egenvald musik istället för spelets inbyggda musik. Alternativet aldrig definierades som 0% av 

tiden, sällan som 1-33% av tiden, ibland som 33-66% av tiden och oftast som 66-99% av tiden. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av hur ofta deltagarna lyssnade på egenvald musik istället för den 

musik som fanns inbyggt i spelet (n=147). 

 

Deltagarna fick även svara på vilken typ av musik de lyssnar på när de väljer bort den inbyggda 

musiken i spelet för att istället lyssna på någonting egenvalt. Utöver svarsalternativ som finns 

med i Figur 4 var några förekommande svar i fritext "reggae", "chipmusik" och "podcasts". 

 

 
Figur 4. Antal personer som lyssnar på respektive genre i situationer där personen valt bort 

spelmusiken för att istället lyssna på egenvald musik. I denna fråga var det tillåtet att ge flera 

svar.  

 

Slutligen fick deltagarna besvara hur väl de tyckte att olika påståenden om spelmusik stämde. 

Dessa redovisas i Tabell 5 och kommer enbart att användas som deskriptiva data.  
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Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för påståenden om musiken som finns inbyggd i 

spel. 

Medelvärden för frågor om musik i spel 

Fråga Medelvärde (standardavvikelse) 

Spelmusik skapar stämning 4.41 (0.84) 

 Spelmusik  gör det lättare att leva sig in i spelet 4.07 (0.96) 

Spelmusik får spelet att kännas levande 3.96 (1.00) 

Spelmusik förhöjer känslor 3.93 (1.02) 

 Spelmusik  är motiverande 3.54 (1.11) 

 Spelmusik  är avslappnande 3.22 (0.12) 

 Spelmusik  är njutningsfullt 3.21 (1.09) 

Spelmusik är praktiskt för speltaktik 3.21 (1.21) 

 Spelmusik  är uppiggande 3.20 (1.08) 

 Spelmusik får mig att prestera bättre 2.61 (1.22) 

Spelmusik får mig att glömma omvärlden 2.55 (1.23) 

 Spelmusik  är störande 2.11 (1.07) 

 Spelmusik tar fokus från andra delar av spelet 1.92 (0.89) 

 

Korrelationer 

För att undersöka samband mellan musiklyssnande och spelande gjordes korrelationer mellan 

musikgenrer samt spelgenrer. Resultatet av dessa redovisas i Tabell 6. Sport & Tävlande hade 

signifikanta positiva samband med RC, IR och ER. Mekaniskt & Fartfyllt hade ett signifikant 

positivt samband med IR och ett signifikant negativt samband med UC. Strategiskt & 

Rollspelande hade ett signifikant positivt samband med Soundtrack (r=0.30, p<0.001). Lösa 

problem & Skapa hade signifikanta positiva samband med RC, IR och Soundtrack. Linjär 

progression & Upplevelse hade signifikanta positiva samband med RC, IR och Soundtrack .  

 

Tabell 6. Korrelationer mellan vilken typ av musik deltagarna lyssnar på (kolumner) gentemot 

vilken typ av spel dem spelar (rader). * = p<0.05. ** = p<0.01. 

Korrelationer mellan musikgenrer och spelgenrer 

 Reflective 

& Complex 

Intense & 

Rebellious 

Upbeat & 

Conventional 

Energetic 

& Rhytmic 

Soundtrack 

Sport & Tävlande .193
*
 .369

**
 .141 .209

**
 .053 

Mekaniskt & Fartfyltt .122 .293
**

 -.273
**

 -.054 .095 

Strategiskt & 

Rollspelande 

.048 .148 -.117 .117 .304
**

 

Lösa problem & 

Skapa 
.376

**
 .222

**
 -.091 .036 .278

**
 

Linjär progression  & 

Upplevelse 
.281

**
 .241

**
 -.011 .062 .241

**
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Korrelationer gjordes enligt tabell 7 för att se samband mellan preferenser av spelgenrer och 

Yees (2006) olika motivationer för spelande. Korrelationerna gjorde mellan spelgenrefaktorer 

och skalorna prestation, social och försjukenhet, men också med varje skalas respektive 

delskalor. Det som framkommer tydligt i Tabell 7 är att SR är det som bäst stämmer överens med 

Yees (2006) motivationer.  

 

Tabell 7. Korrelationer mellan spelgenrer (kolumner) och Yees (2006) motivationer för spelande 

(rader). Signifikanta samband i fetstil, * = p<0.05, ** = p<0.001.  

Korrelationer mellan spelgenrer och Yees (2006) motivationer till spelande 

Skalor - Delskalor Sport & 

Tävlande 

Mekaniskt 

& Fartfyltt 

Strategiskt & 

Rollspelande 

Lösa 

problem 

& Skapa 

Linjär 

progression  

& 

Upplevelse 

Prestation .074 .211
*
 .428

**
 .089 .093 

Social .100 .017 .305
**

 .184
*
 -.005 

Försjunkenhet -.048 .159 .416
**

 .201
*
 .116 

Prestation - Avancemang .029 -.038 .416
**

 -.073 -.057 

 Prestation - Mekanik -.047 .178
*
 .291

**
 .208

*
 .055 

Prestation - Konkurrens .193
*
 .296

**
 .261

**
 .024 .179

*
 

Social - Umgänge -.002 .052 .386
**

 .193
*
 -.110 

Social - Förhållande .044 -.034 .260
**

 .207
*
 .036 

Social - Samarbete .222
**

 .106 .189
*
 .097 .065 

Försjunkenhet - Upptäckande -.114 .093 .336
**

 .195
*
 .200

*
 

Försjunkenhet - Rollspelande -.067 .223
**

 .291
**

 .267
**

 .069 

Försjunkenhet - Anpassningsbarhet .071 .120 .481
**

 .204
*
 .099 

Försjunkenhet - Eskapism -.048 .073 .111 -.091 -.038 

 

ST hade signifikanta positiva samband med delskalorna kokurrens och samarbete. MF hade 

signifikanta positiva samband med skalan prestation samt delskalorna mekanik, konkurrens och 

rollspelande. SR hade signifikanta positiva samband med skalorna prestation, social och 

försjunkenhet, samt med delskalorna avancemang, mekanik, konkurrens, umgänge, förhållande, 

samarbete, upptäckande, rollspelande och anpassningsbarhet. LS hade signifikanta positiva 

samband med skalorna social och försjunkenhet, samt med delskalorna mekanik, umgänge, 

förhållande, upptäckande, rollspelande och anpassningsbarhet. LU hade signifikanta positiva 

samband med delskalorna konkurrens och upptäckande. 

 

Som en extra analys och för att få en bättre förståelse för vilka genrer som var mer vanligt 

förekommande hos deltagare som spelar mycket gjordes en korrelation enligt Tabell 8 mellan 

spelade timmar och spelgenrer. Då framkom det att det framförallt är spelare som spelar spel 

inom genrerna SR och MF som spelar många timmar per vecka.  
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Tabell 8. Spelgenrer korreleras mot hur många timmar i veckan deltagarna uppskattade att de 

spelar. Signifikanta samband i fetstil. * = p<0.01, ** = p<0.001  

Korrelationer mellan spelgenrer och självskattad speltid 

 Sport & 

Tävlande 

Mekaniskt & 

Fartfyltt 

Strategiskt & 

Rollspelande 

Lösa problem 

& Skapa 

Linjär 

progression  & 

Upplevelse 

Timmar per vecka .327
**

 -.039 .219
*
 .068 .088 

 

Diskussion 

 

Frågeställningar som togs upp i början av denna uppsats var vilka emotioner och motivationer 

som upplevs genom musiklyssnande respektive spelande, vilka samband som finns mellan 

musiklyssnande och spelande gällande emotioner och motivationer och genrepreferenser, samt 

hur musiken som finns inbyggd i spel upplevs. Svar på dessa frågeställningar med mera kommer 

behandlas under respektive underrubrik. 

 

Emotioner och motivationer genom spel och musik har likheter i många fall, men också en hel 

del skillnader. Spel och musik verkar fylla olika funktioner gällande både emotioner och 

motivationer. När det gäller musiklyssnande finns många likheter med det som tidigare forskning 

har kommit fram till, bland annat att människor ofta upplever känslor i samband med 

musiklyssnande. Detta verkar även vara fallet för spelande, då medelvärden och 

standardavvikelser för hur ofta känslor upplevs genom dessa nöjen inte skiljer sig åt signifikant.    

Det finns även likheter med till exempel Quick (2010) samt  Laukka och Quick (2013) där det 

framkom att det är vanligt att lyssna på musik för att man anser att det är underhållande, och för 

att det förbättrar motivationen och prestationen. Detta var motivationer till musiklyssnande som 

återkom och bekräftades genom denna studie. För spelande var det framförallt Yees (2006) 

motivationer som till viss del bekräftades. För den specifika genre som Yee (2006) använde för 

att skapa sina faktorer och sin enkät stämde hans motivationer bra överens med resultatet i denn 

studie. Däremot fanns det skillnader för andra genrer. En omarbetning av hans motivationer till 

spelande skulle behövas för en mer genreinkluderande och allmängiltig modell. Dessa resultat 

kommer att diskuteras vidare under rubrikerna emotioner och motivationer. 

 

Resultaten av den faktoranalys som gav spelgenrefaktorerna Sport & Tävlande (ST), Mekaniskt 

& Fartfyllt (MF), Strategiskt & Rollspelande (SR), Lösa problem & Skapa (LS) och Linjär 

progression & Upplevelse (LU) skulle kunna kopplas samman med Rentfrow et al. (2011) 

undersökning av nöjen utifrån olika genrer. Med en förbättrad variant av de spelgenrer som togs 

fram för denna undersökning skulle det bli möjligt att lägga in spelande i de nöjen som 

undersöks för att få fram Rentfrow et al. (2011) fem dimensioner av nöjen och vidareutveckla 

deras modell. Detta kommer att diskuteras vidare under rubriken "samband mellan musik och 

spel". 

 

Emotioner 

Resultaten visar att emotioner upplevs olika genom musik jämfört med spel och att vissa känslor 

är vanligare inom det ena eller andra nöjet. Känslorna glad, pigg, stolt, avspänd, likgiltig, 

självsäker, längtande, lättad och extatisk skiljde sig inte mellan musiklyssnande och spelande. 

Känslorna glad och avspänd var dock två av de känslor som hade högst medelvärden i studien. 
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Även om de inte skiljer sig signifikant mellan musiklyssnande och spelande för dessa två känslor  

så kan det anses vara viktigt att poängtera att det var bland de vanligaste känslorna som upplevs 

genom nöjen i denna studie. Det är också rimligt med tanke på att det är nöjen och 

fritidssysselsättningar som deltagarna själva väljer att engagera sig i som det handlar om.  

 

Känslorna sorgsen, lugn, nostalgisk, kärleksfull, högtidlig, njutande, pirrningar i kroppen och 

berörd upplevdes oftare genom musiklyssnande än genom spelande. Tidigare forskning har visat 

att musiklyssnande ofta leder till känslor som uppfattas som positiva (Juslin et al., 2011), men 

också att just känslan sorgsen också kan uppkomma. Upplevelse av sorg vid musiklyssnande, 

som även framkom i denna studie, kan ses som en positiv känsla om personen som lyssnar anser 

att det är estetiskt tilltalande eller lyssnar på sorgsen musik för att utforska sitt känsloliv (Van 

den Tol & Edwards, 2015). Njutande, lugn, glad och nostalgisk var de fyra känslorna med högst 

medelvärden för musiklyssnande, där glad inte var signifikant skild från spelande eftersom att 

den var hög för båda nöjen. Dessa känsloupplevelser i samband med musiklyssnande är i linje 

med tidigare forskning som har menat att framförallt positiva känslor av både enkla varianter 

(exempelvis glad) och mer komplexa varianter (exempelvis nostalgisk) är den typen av känslor 

som upplevs genom musiklyssnande (Juslin et al., 2011). 

 

Känslorna arg, förväntansfull, fascinerad, frustrerad, nyfiken, intresserad och road upplevdes 

oftare genom spelande än genom musiklyssnande. De känslor som hade högst medelvärden för 

spelande var road, intresserad, nyfiken och glad. Då det saknas tidigare forskning om emotioner 

som upplevs genom spelande är det begränsat vilka slutsatser som går att dra av detta. Kopplat 

till emotionsforskning inom musikpsykologi kan man utgå från att personer som själva väljer att 

spela spel för att de tycker om det kommer att uppleva en mängd känslor genom spelandet, där 

majoriteten av de oftast upplevda känslorna kommer att vara positiva (jämför Juslin et al., 2011). 

Detta skulle kunna vara en lämplig utgångspunkt för framtida forskning inom emotionspsykologi 

inom spelande. 

 

I denna studie fanns det enbart tre känslor som tydligt hör till negativa känslor (arg, frustrerad 

och sorgsen) och två av dessa känslor upplevs betydligt oftare genom spelande än 

musiklyssnande, nämligen arg och frustrerad. Det kan dels bero på att musiklyssnande ytterst 

sällan genererar den typen av negativa känslor (Juslin et al., 2011) men också på att det är mer 

sannolikt att stöta på andra negativa individer i spel än genom musik. Exempelvis påpekade 

Griffiths et al. (2004) att många spelare ogillar upplevelsen av möten med negativa eller 

otrevliga med- eller motspelare. Det behöver inte betyda att spelare som regel är negativa, utan 

snarare att individer antagligen hamnar i sociala situationer oftare när de spelar än när de lyssnar 

på musik. Det kan också bero på att många spel utmanar spelaren, vilket kan leda till 

frustrationer på grund av misslyckande eller känslor av otillräcklighet, vilket antagligen inte 

händer särskilt ofta vid musiklyssnande. Både Van den Tol och Edwards (2015) och Juslin 

(2013) menade att det går att få ut positiva känslor ur negativa känsloupplevelser av nöje, till 

exempel genom njutning av sorgsen musik. Framtida forskning skulle kunna undersöka om det 

finns några positiva känslor inblandade vid upplevelsen av upplevelsen av ilska och frustration 

som förekommer under spelande. Blir spelaren frustrerad och arg på andra personers beteenden, 

eller på sina egna misslyckanden? Leder det i sin tur till att försöka utmana sig själv, som i sin 

tur kan leda till lycka och nöjdhet över att man klarar av ett hinder?  
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Enligt Egermann och Adams (2013) upplever individer som har höga nivåer av empati oftare 

känslor genom musik jämfört med individer med lägre nivåer av empati. Det skulle kunna vara 

intressant att undersöka om det även gäller för spel. Framtida forskning skulle kunna undersöka 

kopplingar mellan empati och känsloupplevelser genom flera olika medier. Det skulle även vara 

intressant att se hur empati hänger samman med upplevelserna av vissa negativa känslor som 

spelande verkade kunna generera, till exempel om det kan vara så att empatiska personer lättare 

upplever frustration för att andra medspelare beter sig illa. 

 

Motivationer 

Att vara intresserad av spel eller musik, att få underhållning, att fly vardagen samt att  slappna av 

och lugna ner sig var bland de fyra motivationer som hade högst medelvärden både för 

musiklyssnande och spelande. Liknande resultat går att se i tidigare forskning. Schäfer et al. 

(2012) menade att musiklyssnande ofta kan användas som avledning från vardagen, speciellt om 

individen är intresserad av musiken. På liknande sätt menade Yee (2006) att spelande kunde 

användas för eskapism. 

 

Motivationerna att minska negativa känslor, slappna av, avleda trötthet, minska känsla av 

ansträngning, uppleva flow, stärka självförtroendet och utforska känslolivet hade inte några 

signifikanta skillnader mellan musiklyssnande och spelande. Det finns tidigare forskning som 

pekar på att det är vanligt att använda musik för känsloreglering och för att utforska sitt känsloliv 

(Juslin et al., 2011; Swaminathan & Schellenberg, 2015). Att spelande och musiklyssnande inte 

skiljer sig åt gällande användning för att minska negativa känslor och för att utforska känslolivet 

är ett resultat i sig, då det kan tolkas som att det som gäller för musik också kan vara sant för 

spelande. Det verkar som att spelande också används av känslomässiga anledningar. Däremot 

verkar musiklyssnande vara vanligare för att förstärka positiva känslor.  

 

Motivationerna hjälp med motivationen, förstärka positiva känslor, pigga upp, orka mera, 

prestera bättre och hjälp med koncentrationen var signifikant högre för musiklyssnande jämfört 

med spelande. Att musiklyssnade används av dessa anledningar är i linje med tidigare forskning, 

till exempel av Quick (2010) eller Laukka och Quick (2013) där idrottsutövare använde 

musiklyssnande för  nöje, motivation och för att förbättra sin prestation. Musiklyssnande kan 

även användas som en medveten form av känsloreglering (Juslin et al., 2011), emotionskontroll, 

eller sociala sammanhang (North et al. 2004). Musikpreferenser och vilken sorts musik individen 

lyssnar på kan också kopplas till vilka effekter personen försöker uppnå (Van den Tol & 

Edwards, 2015). 

 

Motivationerna underhållning, samhörighet med andra, glömma bort vardagen, intresse av 

musiken/spelet, lära sig nya saker och känna sig kompetent var signifikant högre för spelande 

jämfört med musiklyssnande. Trots att tidigare forskning inom musik (exempelvis Getz et al., 

2011; Schäfer et al. 2012; Van den Tol & Edwards, 2015) menar att musiklyssnande ofta kan 

användas för att känna samhörighet och skapa eller stärka sociala band visade det sig att 

deltagarna i denna studie oftare kände samhörighet med andra genom spelande än genom 

musiklyssnande. Det kan till viss del bero på att deltagarna bestod av personer som uppskattar 

spelande, men också för att en hel del spel är lagspel som är beorende av samarbete. Det kan 

tänkas komma naturligt att koppla samman samarbete med samhörighet. Det sociala 

sammanhanget tas också upp av Griffiths et al. (2004), som tar upp motivationer till spelande. De 
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argumenterade för att en mycket vanlig orsak till spelande är att kunna vara social och känna 

samhörighet. Hela 35% ansåg att den främsta anledningen till spelande var det sociala 

sammanhanget, medans det som ansågs vara det tråkigaste och sämsta med spelande var när 

andra spelare betedde sig illa, var själviska eller osociala (Griffiths et al., 2004). Det är möjligt 

att dessa åsikter går att generalisera till en relativt stor spelargrupp, då det även i denna studie 

verkar finnas stöd för att deltagarna tycker att samhörighet är en viktig motivation för spelande. 

Det är även möjligt att tänka sig en "spillover"-effekt som i studien av Molyneux et al. (2015). I 

deras studie höjdes det sociala kapitalet genom spelande av genren MMORPG där man ofta 

spelar med andra spelare, vilket i sin tur höjde det sociala kapitalet i det verkliga livet också. Det 

skulle vara intressant för framtida forskning att se om socialt kapital förvärvas olika beroende på 

genre, och om det går att överföra det förvärvade sociala kapitalet olika väl beroende på vilken 

genre som det grundade sig i. 

 

Korrelationer gjorda mellan vilka spelgenrer deltagarna gillade och Yees (2006) motivationer till 

spelande (se Tabell 7) visade att framförallt var genrefaktorn Strategiskt & Rollspelande (SR) 

som korrelerade till Yees (2006) motivationer då det var signifikanta samband med alla 

motivationer utom eskapism. Detta är antagligen på grund av att Yee (2006) enbart undersökte 

en genre av spel när han tog fram sina motivationer till spelande, nämligen MMORPG som är en 

av de tre delgenrerna som tillsammans skapar SR. Därmed kan man argumentera för att 

motivationer till spelande mäter det som ska mätas om det handlar om genrer inom SR. 

Genrefaktorn LS hade signifikanta korrelationer med två av de tre skalorna, men de var relativt 

svaga. Det kan peka på tendenser att spel inom LS har vissa likheter med SR som gör att 

frågorna som ställdes om motivationer för spelande ändå gick att applicera på genren. Dessa 

resultat stärker tidigare forskning om motivationer till spelande, men enkäten som användes för 

att mäta det skulle kunna modifieras för att passa en bredare grupp spelare inom många olika 

genrer. Att justera den enkäten skulle kunna underlätta framtida forskning inom motivationer till 

spelande.  

 

Samband mellan musiklyssnande och spelande 

I den population som användes för denna undersökning som primärt består av personer som 

spelar spel i någon utsträckning framkom det att musik, spel och spelmusik var ungefär lika 

viktigt för deltagarna. Medelvärden för alla tre frågor låg strax under 4 på en skala 1-5. Att spel 

uppfattas som väldigt viktigt i en population som består av spelare är inte särskilt överasskande, 

men utifrån denna likhet i medelvärden mellan musik, spel och spelmusik kan man påstå att 

personer som uppskattar spel också uppskattar musik. 

 

Det bör nämnas att musiklyssnande och spelande i sig självt är väldigt olika typer av situationer. 

Musiklyssnande är ofta passivt, någonting man gör medans man gör någonting annat eller 

någonting som inte kräver någon interaktion (undantaget om man dansar till det). Spelande 

definieras med en interaktiv situation där den spelande gör val, själv kan påverka och interagera 

med historien som berättas. Trots det är båda sysselsättningar olika aspekter av underhållning 

och nöje. Båda sysselsättningar upptar relativt mycket av undersökningsdeltagarnas tid med 

medelvärden på runt 19 timmar i veckan, och standardavvikelser på 20.67 timmar per vecka för 

musiklyssnande respektive 17.45 timmar i veckan för spelande. 12.3%  lyssnade på musik, 

respektive 10.74%  spelade spel mer än 40 timmar per vecka vilket motsvarar en normal 

arbetsvecka. Dalisay et al. (2014) menade att spelande som ett socialt sammanhang kan ge 
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positiva effekter, men att överdriven konsumtion kan få motsatt effekt (Dalisay et al., 2014). 

Detta går att likna med Cockrill et al. (2011) som menade att musiklyssnande generellt var en 

positiv del av livet, men att överkonsumtion kan leda till att andra delar av livet som jobb, familj, 

studier eller liknande blir lidande och att man hamnar i ett beroende (Cockrill et al., 2011). Det 

går att diskutera var gränsen mellan hög konsumtion övergår till beroende, där mycket kan bero 

på hur livet ser ut i övrigt för varje enskild individ. Att en del av undersökningsdeltagarna i 

denna studie ägnar mer än 40 timmar i veckan åt dessa nöjen kan  vara varningssignaler för ett 

potentiellt beroende som kan leda till att man missar andra viktiga aspekter av livet. Denna studie 

kom fram till att det framförallt var individer som spelar spel inom genrerna SR och MF som 

spelar många timmar per vecka. Till viss del kan det antagligen förklaras av att spel inom dessa 

genrer i regel är uppbyggda på sätt som antingen innebär att det är svårt att bemästra vilket  

innebär att spelaren spenderar mycket tid för att bli bra på spelet, eller att spelet är gjort för att 

leva sig in i vilket kan betyda att det är lätt att tappa kontroll över hur mycket tid som faktiskt 

används. Det kan vara av intresse för framtida forskning att undersöka om individer med 

högkonsumtionsbeteenden upplever känslor annorlunda än "normala" konsumenter, samt om de 

lyssnar på musik eller spelar av samma anledningar.  

 

I denna undersökning hittades vissa korrelationer mellan vilka typer av musik respektive spel en 

individ gillar. Deltagare som uppskattade spel i faktorn ST (sport & tävlande) gillade musik från 

musikgenrefaktorerna RC (reflektiv & komplex), IR (intensiv & rebellisk) och ER (energisk & 

rytmisk). Deltagare som gillade spel i faktorn MF (mekaniskt & fartfyllt) gillade musik i 

musikgenrefaktorn IR, men ogillade musik i faktorn UC (upptempo och konventionell). MF 

definierades av att gilla spelgenrerna action och shooters, men ett ogillande mot vardagliga 

mobil- och nätverksspel. Ogillandet av konventionellt kan därmed ses i både val av musik- och 

spelgenre. Deltagare som gillade spel i faktorn SR (strategiskt och rollspelande) gillade musik i 

musikgenrefaktorn soundtrack. Deltagare som gillade spel i faktorn LS (lösa problem och skapa) 

gillade RC, IR och Soundtrack. Eftersom att LS definieras av att lösa problem och skapa är det 

inte överasskande att deltagare som uppskattade reflektiv och komplex musik också uppskattade 

LS. Detta var också den högsta förklarade variansen med 18.8%. Deltagare som gillade spel i 

faktorn LU (linjär progression och upplevelse) gillade RC, IR och soundtrack. Dessa samband 

förklarade mellan 9.65%-18.8% av variansen, vilket förvisso inte är särskilt mycket. Det visar 

dock på signifikanta och intressanta trender av samband mellan vilken genre av underhållning 

personer gillar. Generellt för hela populationen av spelare var IR och soundtrack populärt, 

medans UC var relativt ogillat.  

 

Resultaten av samband mellan musik- och spelpreferenser skulle kunna kopplas till studien av 

Rentfrow et al. (2011) där olika genrer inom olika nöjen resulterade i fem dimensioner: Allmänt, 

estetiskt, mörkt, spännande och reflektivt. Dimensionen allmänt innehöll framförallt TV-genrer 

som dokusåpor, romantik och komedier, samt musikgenrer som popmusik. Fokus för dimesionen 

var att det handlade om människor och förhållanden. Dimensionen mörkt innehöll musik från IR 

(punk, rock och metal med mera) och filmgenrer som erotik, skräck och kultfilmer. Mörkt 

handlade framförallt om intensitet och avvikande genrer, samt ett ogillande till det 

konventionella. Dimensionen spännande innehöll filmgenrerna action, science fiction och 

krigsfilmer, bokgenrer som action, äventyr och deckare, samt TV-genrer som action och science 

fiction.  Dimensionen estetiskt innehöll genrer från olika medier som klassisk musik, poesi, 

opera och utländska filmer, men inga genrer från TV. Det handlade om kreativa, komplexa och 
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abstrakta genrer. Dimensionen reflektivt innehöll TV-genrerna nyheter, dokumentärer och 

ekonomi, och bok- och tidningsgenrer som nyheter och hälsa. Slutsatsen är att människor aktivt 

och självvalt söker sig till vissa typer av nöje och media och att val av genrer och media 

reflekterar och stärker drag inom individens personlighet (Rentfrow, Goldberg & Zilca, 2011).  

 

Eventuellt skulle spelgenrerna som framkom i denna studie kunna placeras in i dessa 

nöjesdimensioner. Ett alternativ vore att genomföra Rentfrow et al. (2011) studie, men inkludera 

spelgenrer också. Hypotetiskt skulle spelgenren Sport & Tävlande (ST) kunna tillhöra 

dimensionen allmänt eftersom att sport i andra medier återfinns där, tillsammans med popmusik. 

ST korrelerade med musikgenren Upbeat & Conventional, vilket innebär att det finns kopplingar 

till popmusiken. Mekaniskt & Fartfyllt (MF) skulle kunna tillhöra mörkt då det delar många drag 

från den genredimensionen. En del av vad som definierade MF var ett ogillade mot spel som 

anses vardagliga (till exempel Candy Crush eller Farmville). Att samma kategori dessutom 

ogillar konventionell musik men uppskattar intensitet passar mycket väl in på Rentfrow et al. 

(2011) dimension "mörkt" som också fokuserar på det intensiva och udda, men inte uppskattar 

vanliga eller vardagliga genrer. Strategiskt & Rollspelande (SR) skulle kunna tillhöra allmänt för 

att de ofta handlar om mänsklig interaktion och dramatik, eller estetiskt för att det ofta handlar 

om stora abstrakta världar med mycket detaljer. Till viss del skulle det troligtvis bero på 

anledningarna till varför deltagarna väljer genren SR snarare än vad genren faktiskt innehåller. 

Löra problem & Skapa (LS) skulle antagligen tillhöra reflektivt, men eftersom att den 

dimesionen frmförallt handlar om nyheter och fakta är det möjligt att den skulle tillhöra estetiskt 

för att det är så stor koppling till skapande och konstnärlighet. Slutligen skulle Linjär progression 

& Upplevelse (LU) kunna tillhöra spännande, då äventyr och spänning är essensen av både LU 

och dimensionen spännande. Detta är bara hypoteser och möjliga kopplingar, men det är 

definitivt någonting som framtida forskning skulle kunna undersöka för att få större bredd på 

nöjesgenrer. 

 

Den inbyggda musiken 

Det finns ingen tidigare forskning om musik som finns inbyggd i spel, vad den fyller för 

funktioner eller vad den skapar för upplevelse för spelaren. Därmed blir detta avsnitt framförallt 

explorativt.  

 

Den inbyggda spelmusiken var viktig för speldeltagarna, med ett medelvärde på 3.67 (s=1.12) 

jämfört med 3.84 (s=1.08) för musiklyssnande och 3.98 (s=1.15)  för spelande. North et al. 

(2004) menade att musik kan upplevas olika och fylla olika funktioner beroende på om den 

lyssnas på passivt eller aktivt (North et al., 2004). Det är möjligt att detta även gäller musiken 

som finns inbyggd i spel, och att det påverkar spelupplevelsen samt det psykologiska tillstånd 

som spelaren befinner sig i. 38.1% av undersökningsdeltagarna lyssnar på egenvald musik ibland 

eller oftast, medans 61.9% sällan eller aldrig byter ut spelets inbyggda musik. Detta kan tolkas 

som att många värderar den musik som finns inbyggd i spel och gärna undviker att byta ut den. 

Kommentarer från enstaka deltagare var att uppskattande av spelmusik och huruvida man väljer 

att byta ut den mot självvald musik beror på vilken genre de spelar. Om deltagarna lyssnade på 

egenvald musik var det oftast till förmån för rock eller annan hårdare musik, alternativ rock, 

indie, soundtracks eller elektronisk musik. Dansband var ytterst ovanligt. Detta resultat är 

snarlikt det resultat som framkom för genrepreferenser i denna studie. Eftersom att det var tillåtet 

att ange flera genrer som svar på frågan om vad man brukar lyssna på om man väljer bort spelets 
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egna musik till förmån för egenvald musik har svaren inte räknats om till Rentfrow och Goslings 

(2003) musikgenrekategorier utan istället behållits i samma format som fanns i enkäten. Utöver 

de svarsalternativ som uppgavs kunde deltagarna själva svara i fritext, där några exempel på 

genrer var "reggae", "chipmusik" och "podcasts". Framtida forskning skulle kunna undersöka 

skillnaden i hur spel upplevs och vilka emotioner som är vanligast mellan dem som väljer att 

lyssna på egenvald musik kontra dem som väljer att ha kvar den inbyggda musiken. Man skulle 

även kunna sätta det i samband med hur aktivt deltagarna lyssnar på musiken för att se om det 

påverkar resultatet. 

 

Deltagarna fick besvara hur väl de ansåg att ett antal påståenden om spelmusik stämmer överens 

med deras upplevelse. De påståenden som hade högst medelvärden var "spelmusik skapar 

stämning" (m=4.41, s=0.84), "spelmusik gör det lättare att leva sig in i spelet" (m=4.07, s=0.96), 

"spelmusik får spelet att kännas levande" (m=3.96, s=1) och "spelmusik förhöjer känslor" 

(m=3.93, s=1.02) . De två påståenden som fick lägst medelvärden var " Spelmusik tar fokus från 

andra delar av spelet" (m=1.92, s=0.89) och "spelmusik är störande" (m=2.11, s=1.07). Det som 

går att ta med sig från detta för framtida forskning är att spelmusik uppskattas av spelare av flera 

anledningar, det anses vara viktigt och fylla ett syfte. Eftersom att det upplevs som viktigt för 

stämningen, inlevelsen och känsloupplevelsen kan det finnas anledning för fortsatta studier av 

upplevelser av musik i spel och hur dessa påverkar känslorna hos spelarna.  

 

Reliabilitet och validitet 

Det mätverktyg som användes bestod främst av en enkät med frågor som Quick (2010) och 

Laukka och Quick (2013) använde sig av för att undersöka motivationer och emotioner vid 

musiklyssnande hos idrottsutövare. Frågorna om motivationer för spelande som var översatta 

från Yees (2006) ursprungliga enkät. Det är också en av de enkäter som används ofta för 

motivationer inom spelrelaterad psykologiforskning då den återkommer i andra artiklar, till 

exempel Dalisay et al. (2014). Nackdelen är att frågorna inte är på sitt originalspråk utan är 

översatta för denna studie. Det finns en risk för att någon poäng i frågorna har tappats genom 

översättningen. Utöver detta tillkom de frågor som utformades specifikt för denna studie, som till 

exempel hur mycket deltagarna uppskattade vissa spelgenrer eller hur mycket de höll med om ett 

antal påståenden om musik i spel. Frågorna om musik i spel kan säkerligen förbättras, men å 

andra sidan används de bara deskriptivt och explorativt i denna studie för att börja lägga en 

grund för fortsatt (påbörjad?) forskning inom musiken  i spel och hur den påverkar spelaren. 

Eftersom att det är ett outforskat område fanns det inga mätverktyg att utgå från. 

 

Det hade varit möjligt att ta bort två frågor från Yees (2006) faktorer för att få en högre 

Cronbachs alpha där den ena hade ökat från 0.89 till 0.91 och den andra från 0.64 till 0.74. Med 

tanke på att varje delskala bara är 3-6 frågor och de aktuella delskalorna innehåller 3 respektive 4 

frågor är det diskutabelt om det är värt att ta bort en fråga för högre alphanivå. Baserat på att 

båda delskalornas alpha med alla frågor med var precis under (0.64 jämfört med 0.65) eller 

betydligt högre (0.89 jämfört med 0.73) än de värden som Yee (2006) själv har uppmätt finns 

ingen anledning att ta bort frågorna, men det kan vara relevant i framtida forskning att försöka se 

över frågorna och utöka mängden frågor för delskalorna utan att tappa nivåerna av Cronbachs 

alpha. Det kan även vara relevant att anpassa frågorna för att passa flera spelgenrer bättre. 

Eftersom att Cronbachs alpha ändå är bra i denna studie kan det vara ett argument för att 

översättningen av frågorna blev acceptabel. 
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För spelgenrefaktorerna var Cronbachs alpha bra för ett första utkast av hur frågor om spelgenrer 

skulle kunna struktureras. Det fanns en faktor som stack ut då den var betydligt lägre än de 

andra, nämligen MF som fick 0.55. MF hade kunnat få 0.77 om spel för socialt nätverk och 

mobil hade uteslutits, vilket hade varit en ganska stor ökning. Förslag för framtida studier som 

avser undersöka spelgenrer är att inte ha med spel för socialt nätverk och mobil, då det 

antagligen handlar mer om vilken plattform spelet spelas på än vad spelet handlar om. Istället 

skulle man kunna försöka hitta en bra benämning som inkluderar spel som var avsedda med den 

kategorin (exempelvis "Candy Crush Saga" och "Farmville"). Det engelska uttrycket "casual 

games" hade varit passande, men det finns ingen lämplig svensk motsvarighet. I spelgenren 

pussel listades spelet "Hearthstone" upp som ett exempel. Det spelet borde snarare ha legat under 

strategi. Eftersom att flera exempel fanns att tillgå på alla genrer borde det inte ha haft någon 

påverkan på resultatet. 

 

Det finns stora svårigheter med att definiera genrer, oavsett om det handlar om musik, spel, 

filmer,  böcker eller någonting annat. Typexempel för varje genre (som användes för spelgenrer i 

denna studie) är ett sätt att försöka förtydliga vad som platsar i vilken genre. Däremot är det inte 

självklart att alla håller med om att spelet, artisten eller boken passar i just den genren. När det 

gäller nöjen finns det väldigt ofta flytande gränser om vad som tillhör vilken genre. Det är även 

vanligt att en artist (eller ett spel) tillhör många genrer samtidigt. Exempelvis är det vanligt att 

strategispel har en huvudkaraktär som spelaren styr, vilket kan anses vara en form av rollspel 

(RPG). Samtidigt fanns det till exempel i denna studie en tendens från några få av 

undersökningsdeltagarna att vilja dela upp musik och spel i ännu smalare nischer, till exempel att 

ha j-pop (japansk pop) som en egen kategori separat från västerländsk pop. Överlag fungerade 

genrerna för musik och genrerna för spel relativt bra i denna undersökning, men det finns 

förbättringsområden. 

 

Slutligen finns det viss problematik med att använda självskattningar. Det kan finnas mycket 

som spelar in i vad varje deltagare svarar. Olika deltagare kan tolka olika skalor och frågor olika. 

Det går även att problematisera att deltagarna svarade på enkäten över internet. Det är möjligt att 

alla svar inte är helt seriösa och att deltagarna upplevde anonymiteten som en möjlighet att 

överdriva eller underdriva sina svar, eller till och med ljuga. Dessutom är det möjligt att 

deltagarna hade velat ställa frågor om tolkningar av vissa frågor, vilket inte var möjligt på grund 

av att det var en enkät över internet. Dessa problem motverkades genom att ha så tydliga frågor 

som möjligt. Det finns även alltid en risk med enkäter att de som väljer att besvara den är 

personer med starka åsikter eller är en viss del av den totala demografin. Om de som väljer att 

svara på enkäten i grunden är hjälpsamma personer kan man argumentera för att det kan ha 

påverkat resultaten, kanske framförallt gällande motivationer till spelande, där reultaten tolkades 

som att spelande personer uppskattar sociala relationer och ogillar negativa medspelare som 

förstör för andra. Det skulle vara intressant om det gick att kontrollera för vilken typ av personer 

som besvarade enkäten. Detta är en utmaning för framtida forskning, där man dels skulle kunna 

kontrollera för personlighet genom att mäta det i samband med undersökningen, men också 

eventuellt skulle kunna locka till sig en bredare grupp av svaranden med någon form av belöning 

för deltagande.  

 

Slutsatser och framtida forskning 
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Det finns både likheter och skillnader mellan musiklyssnade och spelande, oavsett om det 

handlar om emotioner, motivationer eller genrefördelningar. Det finns en hel del aspekter av 

framförallt spel och spelmusik som inte täcks in i nuvarande forskning, men som skulle kunna 

vara till nytta med tanke på att spelande är en växande fritidssysselsättning. I denna studie har 

kopplingar gjorts till tidigare forskning inom musikpsykologi i ett försök att börja lägga en grund 

för framtida forskning att utgå ifrån. Utöver det är den absolut främsta lärdomen från denna 

studie att olika sorters underhållning eller media kan tillfredsställa olika typer av psykologiska 

behov, framförallt känslomässiga sådana, men att det finns individuella skillnader i vilken typ av 

underhållning som används för vad och varför.  

 

Utöver tidigare nämnda förslag för framtida forskning finns det även några avslutande förslag på 

vad som skulle behöva undersökas i framtiden. I denna studie var det tänkt att personlighet skulle 

undersökas genom Big Five Inventory. Detta valdes bort för att få en något kortare enkät och 

därmed förhoppningsvis få fler svar. Framtida forskning skulle kunna undersöka hur olika 

personlighetsfaktorer kan påverka upplevda emotioner och motivation till musiklyssnande och 

spelande. Till exempel skulle man kunna göra en studie som undersöker personlighetens 

koppling med gillande av musikgenrer, spelgenrer samt till andra typer av nöjesgenrer, till 

exempel filmtittande eller bokläsning.  

 

Det finns i dagsläget ingen forskning på hur musiken i spel upplevs, eller hur olika individer 

påverkas av den. Denna undersökning kom fram till att musik, både egenvald och genom spelet, 

är viktig för personer som spelar och att det framförallt är en positiv aspekt av spelande då 

spelmusik ansågs vara stämningsskapande, göra det lättare att leva sig in i spelet och förhöja 

upplevda känslor. Denna studie hade kunnat titta mer på samband mellan emotioner som upplevs 

i musik och som upplevs i spel, då det antagligen finns en hel del intressanta data där. Upplever 

personer samma typer av känslor i båda nöjen, eller finns det en skillnad i vilka känslor som 

upplevs? Någon form av inomgruppsdesign skulle kunna nyttjas för att undersöka detta närmare. 

Samma sak gäller motivationer, vilka samband finns det inom respektive individ gällande vad 

nöjen används för? Även kombinationer mellan emotioner och motivationer vore av intresse, till 

exempel vad personer som skattar högt på känslor som arg och frustrerad har som motivationer 

för musiklyssnande och spelande. 

 

Slutligen kan det vara av intresse i framtida forskning att göra jämförelser mellan kön gällande 

emotioner och motivationer till spelande. Detta togs inte upp i denna studie eftersom att det var 

så få kvinnliga deltagare (25 kvinnor jämfört med 140 män). I takt med att spelande blir en 

vanligare fritidsysselsättning och mängden kvinnliga spelare och spelskapare ökar kommer 

könsfördelningen att jämna ut sig mera.  

 

Referenser 

 

Cockrill, A., Sullivan, M., & Norbury, H. L. (2011). Music consumption: Lifestyle choice or 

 addiction. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 160-166. 

Dalisay, F., Kushin, M. J., Yamamoto, M., Liu, Y. I., &Skalski, P. (2014). Motivations for game 

 play and the social capital and civic potential of video games. New Media & Society, 17, 

 1399-1417. 



27 
 

Dataspelsbranschen (2010). Dags att spela dataspel. Hämtad den 17:e oktober 2015 från: 

 http://dataspelsbranschen.se/media/109788/dags%20att%20spela%20dataspel.pdf 

Dataspelsbranschen (2013). Handelsmininstern delar ut Exportpriset på Dataspelsgalan. 

 Hämtad den 20:e november från:  

 http://www.dataspelsbranschen.se/nyheter/2012/4/25/handelsministern-delar-ut-

 exportpriset-paa-dataspelsgalan.aspx 

Egermann, H., & McAdams, S. (2013). Empathy and emotional contagion as a link between 

 recognized and felt emotions in music listening. Music Perception, 31, 139-156. 

Getz, L. M., Chamorro-Premuzic, T., Roy, M., & Devroop, K. (2011). The relationship between 

 affect, uses of music, and music preferences in a sample of South African adolescents. 

 Psychology of Music, 40, 164-178. 

Griffiths, M. D., Davies, M. N., & Chappell, D. (2004). Demographic factors and playing 

 variables in online computer gaming. CyberPsychology& Behavior, 7, 479-487. 

Interactive Software Federation of Europe (ISFE) (2012). Hämtad den 6:eoktober 2015 från

 http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/sweden_-_isfe_consumer_study.pdf 

Juslin, P. N. (2013). From everyday emotions to aesthetic emotions: towards a unified theory of 

 musical emotions. Physics of Life Reviews, 10, 235-266. 

Juslin, P. N., Liljeström, S., Laukka, P., Västfjäll, D., & Lundqvist, L. O. (2011). Emotional 

 reactions to music in a nationally representative sample of Swedish adults Prevalence and 

 causal influences. Musicae Scientiae, 15, 174-207. 

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a 

 practical primer for t-tests and ANOVAs. Frontiers in psychology, 4. 863. 

Laukka, P. (2007). Uses of music and psychological well-being among the elderly. Journal of 

 Happiness Studies, 8, 215-241. 

Laukka, P., & Quick, L. (2013). Emotional and motivational uses of music in sports and 

 exercise: a questionnaire study among athletes. Psychology of Music, 41, 198-215. 

Molyneux, L., Vasudevan, K., & Gil de Zúñiga, H. (2015). Gaming Social Capital: Exploring 

 Civic Value in Multiplayer Video Games. Journal of Computer‐Mediated 

 Communication, 20, 381-399. 

North, A. C., Hargreaves, D. J., & Hargreaves, J. J. (2004). Uses of music in everyday life. 

 Music Perception, 22, 41-77. 

Quick, L. (2010). Idrottsutövares musikanvändande: Hur, var och varför lyssnar idrottsutövare 

 på musik? C-uppsats. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

 psykologi. 

Rentfrow, P. J., Goldberg, L. R., & Zilca, R. (2011). Listening, watching, and reading: The 

 structure and correlates of entertainment preferences. Journal of Personality, 79, 223-

 258. 

Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2003). The do re mi's of everyday life: the structure and 

 personality correlates of music preferences. Journal of Personality and Social 

 Psychology, 84, 1236-1256. 

Schäfer, T., Tipandjan, A., & Sedlmeier, P. (2012). The functions of music and their relationship 

 to music preference in India and Germany. International Journal of Psychology, 47, 370-

 380. 

Swaminathan, S., & Schellenberg, E. G. (2015). Current Emotion Research in Music 

 Psychology. Emotion Review, 7, 189-197. 



28 
 

Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. Cyber Psychology & Behavior, 9, 772-

 775. 

  



29 
 

 

Bilaga 1. 

Enkät för emotioner och motivationer för spel och för musik 

Välkommen till denna enkät som kommer att handla om musik, spel, emotioner och 

motivationer! 

Jag heter Caroline Malmgren och studerar psykologi på Södertörns Högskola. Denna enkät 

kommer att handla om musiklyssnande, spelande, känslor och motivationer. Enkäten består av 

24 frågor och tar totalt mellan 15-30 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultaten från undersökningen kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Det finns inga kommersiella intressen bakom undersökningen. 

 

Det finns inget rätt eller fel svar på frågorna, så svara spontant i enlighet med dina första tankar. 

Det är viktigt att du besvarar frågorna i den ordning som de ställs och inte går tillbaka och ändrar 

svaren i efterhand. Ibland kanske det känns svårt att besvara en viss fråga. Försök ändå att 

besvara frågan så gott du kan. 

 

Eventuella frågor om enkäten kan mailas till: musikspelenkat@hotmail.com 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Caroline Malmgren, 13 oktober 2015. 

---- 

 

1*. Vilket år är du född (ex 1986)?  

___________ 

 

2*. Vilket kön identifierar du dig som?  

Man  Kvinna 

 

3. Försök att uppskatta hur viktig musik är för dig i din vardag? (Markera den siffra som passar 

bäst)  

1 = Inte alls viktigt, 5 = Mycket viktigt  
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4. Ungefär hur ofta uppskattar du att du brukar lyssna på musik?  

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen 

 Några gånger i veckan 

En gång i veckan eller mer sällan 

 

5. Ungefär hur många timmar per vecka uppskattar du att du lyssnar på musik?  

________ 

 

6. Hur mycket tycker du om följande musikgenres?  

1= Ogillar starkt, 2=Ogillar, 3=Ogillar lite, 4=Varken ogillar eller gillar, 5=Gillar lite, 6=Gillar, 

7=Gillar starkt.

Popmusik 

Klassisk musik 

Jazz och blues 

Dansband 

Hårdrock och annan hårdare musik 

Soul/Hiphop/RnB 

Alternativ rock/Indie 

Elektronisk dansmusik (ex techno, trance, klubbmusik) 

Soundtracks (Spelmusik eller musik från filmer, tv-serier, ljudböcker etc) 

Annan musikgenre (ange vilken, inklusive hur mycket du gillar genren): 

_______________________
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7. Försök att uppskatta hur ofta du upplever känslor i samband med musik. (Tänk på alla 

situationer då musik förekommer)  

Aldrig (0 % av lyssningstid) 

Sällan (1-33% av lyssningstid) 

Ibland (33-66% av lyssningstid) 

Ofta (66-99% av lyssningstid) 

 

8. Hur ofta brukar du känna följande känslor i samband med musiklyssnande? (Markera den 

siffra som passar bäst för varje alternativ)  

1 = Aldrig, 5 = Alltid 

Glad  

Sorgsen  

Lugn  

Nostalgisk 

Pigg  

Arg  

Kärleksfull  

Berörd  

Förväntansfull  

Stolt  

Avspänd  

Njutande  

Road  

Intresserad  

Längtande  

Lättad  

Högtidlig  

Extatisk  

Nyfiken  

Likgiltig  

Pirrningar i kroppen  

Självsäker  

Frustrerad  

Fascinerad 

Annan känsla (ange vilken samt hur ofta på 

en skala 1-5 enligt ovan): 
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9. Hur ofta lyssnar du till musik av följande anledningar? (Markera den siffra som passar bäst för 

varje alternativ) 1 = Mycket sällan, 5 = Mycket ofta  

För att få underhållning 

För att få hjälp med motivationen 

För att förstärka positiva känslor 

För att minska negativa känslor 

För att pigga upp mig  

För att slappna av och lugna ner mig 

För att avleda trötthet 

För att minska känslan av upplevd ansträngning 

För att orka mera  

För att uppleva ”flow” (ett tillstånd där omvärlden försvinner och jag är helt inne i det jag gör) 

För att prestera bättre  

För att det hjälper mig att koncentrera mig 

För att det stärker mitt självförtroende 

För att känna samhörighet med andra 

För att glömma bort vardagen 

För att jag är intresserad av själva musiken 

För att lära mig nya saker 

För att utforska mitt känsloliv 

För att känna mig kompetent 
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10. Försök att uppskatta hur viktigt spel (datorspel, konsolspel, mobilspel eller liknande) är för 

dig i din vardag? (Markera den siffra som passar bäst)  

1 = Inte alls viktigt, 5 = Mycket viktigt  

 

11. Ungefär hur ofta uppskattar du att du brukar spela spel (datorspel, konsolspel, mobilspel eller 

liknande)? 

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen 

Några gånger i veckan 

En gång i veckan eller mer sällan 

 

12. Ungefär hur många timmar per vecka uppskattar du att du spelar spel? 

________ 

 

13. Hur mycket tycker du om följande spelgenres? Vänligen svara enligt nedanstående skala per 

genre. 

1= Ogillar starkt, 2=Ogillar, 3=Ogillar lite, 4=Varken ogillar eller gillar, 5=Gillar lite, 6=Gillar, 

7=Gillar starkt 

Spel för socialt nätverk eller mobil (ex Candy Crush, Farmville, Ruzzle) 

MMORPG (ex World of Warcraft, Everquest, Guild Wars, Ultima Online) 

RTS/MOBA (ex League of Legends, DOTA, Heroes of the Storm) 

RPG  (ex Final Fantasy, Dragon Quest, Baldur's gate, Mass Effect, Diablo, Path of Exile, Secret 

of Mana) 

Skräck (ex Amnesia, Silent Hill, Resident Evil, Penumbra) 

Plattformsspel (ex Super Mario, Castlevania, Metroid) 

Strategy (ex Starcraft, Red Alert, Element Tower Defense, Sanctum) 
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Shooters (ex Counter Strike, Half-Life, Quake, Call of Duty, Max Payne, Gears of War, Touhou) 

Action (ex GTA, Saints Row, Final fight, Double Dragon) 

Adventure (ex Zelda, Alundra, Monkey Island) 

Fighting (ex Street fighter, Tekken, Soul Calibur) 

Pusselspel (ex Tetris, Hearthstone, Portal, Bomberman, Braid) 

Racing (ex Need For Speed, Forza, Gran Tourismo) 

Sport (ex FIFA, Rocket League, NHL, SSX) 

Sandbox (ex Minecraft, Terraria) 

Simulationsspel (ex Goat simulator, Truck simulator, SimCity3000, The Sims) 

Musikspel (ex DDR, ITG, Osu, Rockband, Guitar Hero, Rocksmith) 

Annan spelgenre (ange vilken, inklusive hur mycket du gillar genren) 

_______________________________ 

 

14. Försök att uppskatta hur ofta du upplever känslor i samband med spel (tänk på alla 

situationer då du spelar).  

Aldrig (0 % av speltid) 

Sällan (1-33% av speltid) 

Ibland (33-66% av speltid) 

Ofta (66-99% av speltid) 

 

15. Hur ofta brukar du känna följande känslor i samband med spelande? (Markera den siffra som 

passar bäst för varje alternativ)  

1 = Aldrig, 5=Alltid  

Glad  

Sorgsen  

Lugn  

Nostalgisk 
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Pigg  

Arg  

Kärleksfull  

Berörd  

Förväntansfull  

Stolt  

Avspänd  

Njutande  

Road  

Intresserad  

Längtande  

Lättad  

Högtidlig  

Extatisk  

Nyfiken  

Likgiltig  

Pirrningar i kroppen  

Självsäker  

Frustrerad  

Fascinerad 

Annan känsla (ange vilken samt hur ofta på 

en skala 1-5 enligt ovan):______



 
 

 

16. Hur ofta spelar du spel av följande anledningar? (Markera den siffra som passar bäst för varje 

alternativ) 1 = Mycket sällan, 5 = Mycket ofta  

För att få underhållning 

För att få hjälp med motivationen 

För att förstärka positiva känslor 

För att minska negativa känslor 

För att pigga upp mig  

För att slappna av och lugna ner mig 

För att avleda trötthet 

För att minska känslan av upplevd ansträngning 

För att orka mera  

För att uppleva ”flow” (ett tillstånd där omvärlden försvinner och jag är helt inne i det jag gör) 

För att prestera bättre  

För att det hjälper mig att koncentrera mig 

För att det stärker mitt självförtroende 

För att känna samhörighet med andra 

För att glömma bort vardagen 

För att jag är intresserad av själva musiken 

För att lära mig nya saker 

För att utforska mitt känsloliv 

För att känna mig kompetent 

 

17. Hur viktigt är der för dig att...? 
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1 = Inte viktigt alls, 5 = Mycket viktigt 

...Gå upp i level  med din karaktär eller komma vidare i spelet så snabbt som möjligt? 

...Få tag på sällsynta föremål eller sällsynt utrustning som de flesta spelare inte klarar av att få 

tag på? 

...Bli kraftfull? 

...Salma ihop resurser, pengar, utrustning eller föremål? 

...Vara välkänd inom spelet (av andra spelare)? 

...Vara en del av en seriös klan eller grupp i spelet? 

...Din karaktär är optimalt anpassad för sin roll? 

...Veta så mycket som möjligt om spelets regler och underliggande mekanik? 

...Spela spel där man kan spela ensam? 

...Ha en karaktär som kan klara sig på egen hand? 

...Din karaktärs kläder och utrustning matchar i stil och färg? 

...Din karaktär ser unik ut i förhållande till andras karaktärer? 

...Spelet hjälper dig att fly från verkligheten? 

 

18.  Hur ofta...? 

1 = Aldrig, 5 = Mycket ofta 

...Använder du hjälpmedel eller guider för att i ett tidigt stadium planera hur du ska bygga en bra 

karaktär? 

...Försöker du medvetet provocera eller irritera andra spelare? 

...Upplever du att du har meningsfulla konversationer med andra spelare? 

...Brukar du prata med dina vänner från spel som du spelar om privata frågor? 

...Har dina vänner från spel som du spelar kunnat hjälpa dig när du har haft ett problem i det 

verkliga livet (IRL)? 
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...Hittar du på historier och bakgrunder till dina karaktärer? 

...Rollspelar du med karaktärer? 

...Spelar du för att kunna undvika att tänka på dina problem och bekymmer i verkliga livet 

(IRL)? 

...Spelar du för att koppla av efter dagens arbete? 

 

19. Hur mycket tycker du om att... 

1 = Inte alls, 5 = Väldigt mycket 

...Tävla mot andra spelare? 

...Dominera i spelet eller döda andra spelare? 

...Göra sådant som stör eller irriterar andra spelare? 

...Lära känna andra spelare? 

...Chatta med andra spelare? 

...Vara en del av en vänskaplig och casual klan eller grupp? 

...Samarbeta med andra och spela i grupp? 

...Utforska spelvärldar bara för anledningen att ha utforskat? 

...Hitta uppdrag, NPCer, eller platser som de flesta inte känner till? 

...Samla på objekt, kläder eller liknande saker som inte har någon funktion i spelet utöver 

kosmetiska effekter? 

...Utforska hela spelvärldar? 

...Prova på nya roller, karaktärer eller personligheter? 

...Känna dig försjunken i fantasivärldar? 

...Hjälpa andra spelare? 

...Finjustera din karaktär när du skapar den? 
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...Ha kunskap om exakta siffor och procenter som bygger upp spelets underliggande mekanik? 

 

20. Hur intresserad är du av att spela ensam eller i grupp? 

1 Ensam, 5 I grupp 

 

21.  Försök att uppskatta hur viktig musik (både inbyggd och egenvald) är för dig i samband med 

att du spelar spel? (Markera det svar som passar bäst) 

1 = Inte alls viktigt 5 = Mycket viktigt  

 

22. Om du lyssnar till musik i samband med att du spelar spel, hur ofta väljer du själv vilken 

musik som skall spelas (det vill säga väljer bort den musik som finns inbyggd i spelet till förmån 

för egenvald musik)?  

Aldrig (0 % av lyssningstid) 

Sällan (1-33 % av lyssningstid) 

Ibland (33-66% av lyssningstid) 

Oftast (66-99 % av lyssningstid) 

 

23. Om du lyssnar på musik i samband med att du spelar spel, vilka typer av musik lyssnar du 

helst till? (Markera de alternativ som passar bäst)  

Popmusik 

Klassisk musik 

Jazz och blues 

Dansband 

Hårdrock och annan hårdare musik 

Soul/Hiphop/RnB 
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Alternativ rock/Indie 

Elektronisk dansmusik (ex techno, trance, klubbmusik)  

Soundtracks (Spelmusik eller musik från filmer, tv-serier, ljudböcker etc) 

Annan musikgenre (ange vilken, inklusive hur mycket du gillar genren):________ 

 

24. Hur mycket anser du att följande påståenden om musik som finns inbyggd i spel stämmer? 

Spelmusik skapar stämning 

Spelmusik  är avslappnande 

Spelmusik  är uppiggande 

Spelmusik  gör det lättare att leva sig in i spelet 

Spelmusik  är motiverande 

Spelmusik  är störande 

Spelmusik  är njutningsfullt 

Spelmusik tar fokus från andra delar av spelet 

Spelmusik får mig att prestera bättre 

Spelmusik är praktiskt för speltaktik 

Spelmusik förhöjer känslor 

Spelmusik får spelet att kännas levande 

Spelmusik får mig att glömma omvärlden 

Annat (vänligen beskriv): ______________ 

 

Stort tack för din medverkan! Nu är det bara att klicka på "Klar" här nedan, så skickas dina svar 

in. 
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Om du har några funderingar eller synpunkter på denna undersökning, skriv dem här: 

________________________ 

 


