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Abstrakt 
Tekniken spelar roll: Musiken som informationgivare i spelmediet 

 

Arbetet undersöker hur musikens berättarfunktioner används som informationsgivare i 

spel och hur tekniken påverkat dessa funktioner. I undersökningen ingår två spel, 

Donkey Kong Country från 1994 och The Last of Us från 2013, som analyseras efter 

Tim Summers metod ”Analytiskt spelande” och beskrivs enligt Johnny Wingstedts 

musikaliska berättarfunktioner. Undersökningen visar att musikens berättarfunktioner 

skiljer sig åt mellan de två spelen och att tekniken till viss del möjliggjort denna 

förändring.  

 

Game Technology: How narrative music in games gives information to the player.  

 

This study examines how narrative music is used in games to convey information to the 

player and how technology has affected the narrative music. Two games are included in 

the study, Donkey Kong Country from 1994 and The Last of Us from 2013, and they 

are analyzed according to Tim Summers ”Analytical play” and described according to 

Johnny Wingstedts functions of narrative music. The study shows that the functions of 

narrative music is different in the two games and that technology to some extent made 

that difference possible.  

 

 

Nyckelord 
Spelmusik, ludomusikologi, mediemusik, musikaliska berättarfunktioner, analytiskt 

spelande 

 

Video Game Music, ludomusicology, music in multimedia, narrative music, analytical 

play 
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1 Inledning 

   I kursen ”Ljud till rörlig bild” inom musik- och ljuddesignprogrammet fick jag i 

uppgift att göra en filmljudsanalys och valde då rebelliskt att undersöka spelet The Last 

of Us istället för någon film. Arbetet fick mig att inse vilken skillnad det är mellan 

filmmusik och tv-spelsmusik och hur olikt musiken används i de två medierna. 

Analysen fick mig att inse hur användbar musiken är i tv-spels och tanken som spelare 

slog mig: Oj, vad mycket som hänt sedan jag började spela på 90-talet. Det var den 

första tanken som ledde mig fram till det här arbetet.  

   Efter kortare efterforskning upptäckte jag ett spännande och framväxande ämne som 

med öppen famn varmt välkomnar fler bidrag till forskningen. Därför känns det lite 

extra roligt att få skriva om detta då jag äntligen kan få användning av alla mina 

”onödiga” kunskaper om en av mina stora passioner: Tv-spelsmusik.  
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2 Syfte 

   Syftet med arbetet är att undersöka hur teknikutvecklingen för spelmediet har påverkat 

och utvecklat möjligheterna att använda musik i tv-spel genom att jämföra hur musiken 

används i ett äldre spel med hur den används i ett modernare spel.  

 

2.1 Frågeställning 

  

 Hur används musiken som informationsgivare och vad förmedlar musiken i 

äldre tv-spel? 

 Hur används musiken som informationsgivare och vad förmedlar musiken i ett 

modernare tv-spel? 

 Vilka skillnader finns det och hur har tekniken hjälpt till att förändra 

användandet av spelmusik? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1 Musik till rörlig bild 

   Musik har länge ackompanjerat rörlig bild och konsten har med åren blivit så vanlig 

att det är svårt att nämna en film eller tv-program idag som inte innehåller musik i 

någon form. Film är ett linjärt medium och när väl musiken är lagd finns en färdig 

produktion som spelas upp likadant varje gång den visas. Regissören lägger sannolikt 

ner mycket arbete på att få musiken att harmonisera med bilden och uppnå önskad 

effekt. I klippningen har regissören full kontroll över ljudläggningen och kan ta god tid 

på sig innan filmen är klar. Tv-spel däremot är icke-linjära och därför kan inte heller 

musiken vara det om det ska passa det nya mediet. Varje genomspelning skiljer sig åt 

och blir unik och därför anses det vara en helt ny konstform: Spelmusik. 

 

3.2 Spelmusik 

   Spelmusik skiljer sig framförallt i två avseenden från filmmusik: Interaktivitet och 

tekniska begränsningar (Summers, 2016:144).  

   Ett interaktivt medium kräver en interaktiv musik som förändras i samma takt som det 

vi ser i bilden. Precis som en film byter musik efter scen, känsla eller tajming så krävs 

samma sak av spel för att bild och ljud ska ha ett bra samspel. Problemet är att man på 

förhand inte kan förutse hur spelaren spelar igenom spelet. Musiken måste vara 

dynamisk för att förhålla sig till spelarens val och spelstil (Collins, 2008:139). Musik 

som är skriven för film kan inte användas i spel utan att först bearbetas och delas upp i 

mindre stycken. Medina-Gray kallar spelmusiken för modulär och beskriver den som 

uppdelad i flera moduler som följer spelets kodning och därför dynamiskt ändrar sig 

efter spelets gång (2016:53). Spelmusik är föränderlig och har flera versioner beroende 

på vad som förmedlas i spelet. Arrangemang ändras genom fler spår, instrumentation 

eller tempo för att passa in i spelvärlden.  

   Tekniken begränsas i vad spelsystemet klarar av att koda av, arrangera och spela upp i 

samband med spelandet. Både spel och spelkonsoler följer sin egen kodning som 

möjliggör och begränsar spelmusiken.  

 

3.3 Ludomusikologi och tidigare forskning 

   Kunskapen om tv-spelsmusik kallas ludomusikologi. Forskning inom tv-spelsmusik 

har länge varit ett smalt ämne som först växt till sig de senaste tio åren. Benämningen 

Ludomusikologi myntades först 2013 (Kamp, Summers & Sweeney, 2016:1) och ämnet 

håller fortfarande på att etablera sig med de svårigheter ett nytt ämne bär med sig. Detta 

till trots så har jag blivit tvungen att sålla hårt i de texter jag funnit inom ämnet för att 

hitta bra texter och försäkra mig om att textförfattarna är både sakliga och relevanta.  

   Spelmusik som ämne må vara nytt men mycket av det arbete aktuella forskare ägnar 

sig åt grundar sig i de teorier och metoder som utvecklats för att studera filmmusik. 

Forskning inom filmmusik finns det gott om och en del av den forskningen tar steget 



 

 

 

7 

över i andra medieformat som exempelvis tv-spel. Johnny Wingstedts text Funktionell 

analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar (2012) bryggar 

avståndet mellan film- och spelmusik genom att visa på hur man kan beskriva båda 

mediernas musik med en och samma analysmetod. 

   Karen Collins skrev 2008 boken Game Sound: An Introduction to the History, Theory, 

and Practice of Video Game Music and Sound Design där hon beskriver hur och varför 

spelmusik skiljer sig från annan multimedial musik, framförallt filmmusik. Denna bok 

citeras ofta och beskrivs som en av de första och viktigaste böckerna inom ämnet 

(Kamp m.fl. 2016:1). 

   Michiel Kamp, Tim Summers och Mark Sweeney grundade 2011 Ludomusicology 

Research Group som ägnas sig åt forskning inom spelmusik. Efter många år av 

konferenser gav de ut boken Ludomusicology: Approaches to Video Game Music år 

2016. Denna antologi samlar flera texter inom ämnet och tjänar som en fördjupning och 

breddning för de som är intresserade av att forska inom spelmusik. Tim Summers och 

Isabella Van Elferen presenterar var sin metod för att analysera spelmusik. Elizabeth 

Medina-Gray utforskar spelmusikens uppbyggnad. Michiel Kamp undersöker spelmusik 

som förekommer utanför diegesen, som exempelvis meny-musik. Malanie Fritsch 

studerar spelmusikens kulturavtryck. Anahid Kassabian och Freya Jarman undersöker 

skillnaden mellan spelmusik och musikspel medan Samantha Blickhan gör en studie i 

det interaktiva albumet Biophilia av Björk, som utgavs som en app 2011. Slutligen 

studerar Stephen Baysted, Mark Sweeney och William Gibbons i var sin text 

spelmusikens konstnärliga uttryck.  

   Senare under 2016 gav Tim Summers ut sin egen bok Understanding Video Game 

Music där han bidrar med både metoder och fallstudier för att undersöka spelmusik. 

Summers presenterar sin analysmetod analytiskt spelande som används för att studera 

musiken i spelmediet och han går även igenom andra källor till spelmusik, exempelvis 

soundtrack eller noter, och vad man kan lära sig genom att studera dem.  
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4 Metod 

   I introduktionen nämnde jag att nyfikenheten för spelmusik väcktes genom tidigare 

studier i filmmusik. I det arbetet genomfördes en analys av en spelsekvens med hjälp av 

Wingstedts modell för att beskriva musikaliska berättarfunktioner (2012:164-167). När 

musik används i kombination med andra gestaltningsformer, såsom rörlig bild eller 

skriven text, kallar Wingstedt musiken för narrativ mediemusik och menar att den får en 

(med-)berättande och tydlig kommunikativ funktion (2012:161). Wingstedt 

kategoriserar sex grundläggande typer av musikaliska berättarfunktioner: emotiv 

funktion, informativ funktion, deskriptiv funktion, vägledande funktion, retorisk 

funktion och temporal funktion.  

   Emotiv funktion är de känslor som musiken vill förmedla och både upplevs eller 

observeras av spelaren. Arrangemang med stråkar upplevs exempelvis som sorgligt 

medan snabba takter under bossekvenser är underförstått stressande. Informativ 

funktion beskriver i en abstrakt form det vi ser, exempelvis genom att syntpop får 

symbolisera 80-tal. Även ledmotiv kan vara informativa genom att knyta ihop olika 

personer eller platser. Deskriptiv funktion beskriver den fysiska miljön vi ser. Det kan 

handla om en plats, som skogen eller rymden, men också om en tidpunkt eller en 

rörelse. Vägledande funktion är vanlig i tv-spel då musiken guidar spelaren till att göra 

vissa val eller genomföra vissa kommandon. I Super Mario World (Nintendo, 1991) 

ökar musikens tempo när tiden är nära att ta slut på en nivå. Retorisk funktion är när 

musiken kommenterar det visuella genom att referera till ett annat känt musikstycke 

eller genom att peka ut något vi ser. I spel kan exempelvis en kort melodi spelas upp när 

man förlorar ett liv. Den temporala funktionen hjälper till att skapa kontinuitet, 

framåtrörelse och belysa tidsuppfattningen i det vi ser. Den hjälper också till att 

strukturera upp form genom att matcha musikens formspråk till det visuella. När 

musiken därför inleds, tystas, bygger upp till crescendo, klipper eller på annat sätt 

altereras kommenterar den scenen som utspelas. Under en scen kan musiken byta 

funktion eller ha flera olika funktioner. En sammanfattning av Wingstedts funktioner 

finns i figur 1.  

   Wingstedts analysmodell behandlar film- och spelmusik som snarlika och skriver 

inget om skillnaderna. Både Summers och Collins menar att det inte räcker att utgå från 

analysmodeller som enbart har tillämpats på film utan man måste utvidga dessa analyser 

till spelmediet unika egenskaper: ett spel är interaktivt och icke-linjärt. Collins menar att 

eftersom tv-spel inte är ett linjärt medium och genom spelarens interaktiva påverkan kan 

metoder för filmmusikanalys inte användas (2008:3-4). Summers argumenterar för att 

analysmetoden som ska användas bör vara anpassad till de frågor man vill besvara med 

undersökningen (2016:33). Därför lämpar sig inte alla metoder till alla undersökningar 

och jag måste bestämma metod utifrån mina frågeställningar.  

 

 

  



 

 

 

9 

 

4.1 Val av metod 

   Ämnet ludomusikologi ligger fortfarande i sin linda och därför finns det ingen allmän 

vedertagen metod för att analysera spelmusik. Istället uppmuntras nyfikna att ta 

inspiration från tillgängliga metoder och tackla ämnet från en egen vinkel (Summers, 

2016:33). 

   Analysens fokus är på den upplevda funktionen musiken har för spelaren och vad 

musiken genom sin funktion berättar för spelaren. Därför utelämnas sattelitkällor, 

såsom intervjuer och recensioner, i denna undersökning. Även musikaliska källor som 

noter eller inspelningar bortses då det kan argumenteras för att det inte är spelmusik 

eftersom de saknar dynamiken som interaktiviteten medför (Summers, 2016:46).  

 

4.1.1 Analytiskt spelande 

   För att svara på frågan ”hur används musiken som informationsgivare?” krävs det att 

jag analyserar musiken i rätt medium, genom att spela. Summers poängterar ”We need 

to be both players and analysts of the games we discuss; it is through playing, listening 

and interacting that we come to know the music we research” (2016:34-35). Analytiskt 

spelande innebär att man kritiskt spelar för att succesivt upptäcka de underliggande 

faktorer som styr musiken. Musiken är inbäddad i spelets kod och triggas till att starta 

eller stanna under specifika förutsättningar. För att upptäcka dessa triggerpunkter och 

avslöja musiken som används spelas tv-spelen, enligt Summers terminologi, både med 

och mot strömmen (2016:35). Att spela med strömmen innebär att man styr i den 

riktning spelet är avsett för, det vill säga från start till mål. Att spela mot strömmen 

betyder att man experimenterar och gör sådant som spelskaparna inte designat spelet 

för. Vad händer om jag står still när jag måste springa? Vad händer om jag försöker 

backa? Vad händer om jag inte genomför de uppgifter spelet ger mig? Denna nyfikenhet 

kan avslöja hur musiken fungerar, vilka regler den följer och därigenom vilken 

information den förmedlar.  

Musikaliska berättarfunktioner 

Emotiv Funktion 

Gestaltar känslor, stämningar… 

Upplevd och/eller observerad 

Informativ funktion 

Ger information om exempelvis tidsepok, 

kulturmiljö, status… 

Symbolisk representation, igenkänning 

Deskriptiv funktion 

Beskriver fysisk miljö, attribut, fysisk 

rörelse… 

Härmande, aktivt målande… 

Vägledande funktion 

Indikativ (utpekande). Imperativ 

(uppmanande). Positionerar. Guidar… 

Betonar, fraserar… 

Retorisk funktion 

Kommenterar, ironiserar… 

Kontrasterar, refererar… 

Temporal funktion 

Skapar kontinuitet, framåtrörelse… 

Definierar form, tidsuppfattning… 

Figur 1 Överblick av Wingstedts musikaliska berättarfunktioner (2012:165) 
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4.1.2 Musikens berättarfunktioner 

   Genom analytiskt spelande samlar jag in information om hur musiken låter i spelet 

men för att svara på hur den används som informationsgivare måste jag analysera vad 

musiken berättar. Trots att Wingstedts analysmodell för musikens berättarfunktioner 

inte gör skillnad på film- och spelmusik så väljer jag att använda mig av hans metod och 

terminologi för att kategorisera musiken (2012:165). Det finns visserligen andra 

modeller, exempelvis de som föreslås av Summers och Van Elferen i Ludomusicology, 

men istället för att översätta någon av deras modeller så väljer jag en modell som redan 

finns tillgänglig på svenska. Summers modell påminner om Wingstedt men han väljer 

att dela upp musikinnehållet i fler kategorier. Van Elferens modell är skräddarsydd för 

att passa spelmediet men fokuserar på spelens effekt att ”uppsluka” spelaren, på 

engelska kallas det immersion. En effekt som inte är unik för spelmediet men väldigt 

stark (Collins, 2008:134; Summers, 2016:58-59). Spelens förmåga att uppsluka spelaren 

nämner jag i detta arbete men jag går inte in och gör en djupare analys av effekten. En 

sådan analys skulle göra arbetet för stort och jag anser att effekten är värd en egen 

undersökning.  

 

4.1.3 Presentation 

   Att presentera resultatet av analytiskt spelande kan vara svårt så även de läsare som 

inte är bekanta med spelet ska förstå. Jag kommer att använda Summers metod där han i 

tabellform visar förändringar i musiken över en spelnivå (2016:51). Tabellen består av 

tre element: jag visar en skärmdump med en förklaring av vad som utlöser 

musikförändringen (triggerpunkten); jag visar hur förändringen ser ut; jag beskriver 

förändringens funktion. Jag modifierar Summers presentation där han i tredje elementet 

beskriver hur musiken låter medan jag istället listar musikens funktion. Detta gör jag för 

att presentationen bättre ska passa mitt ändamål och innehålla Wingstedts 

berättarfunktioner. 
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5 Urval  

   För att genomföra analysen har jag valt att fokusera på två spel från två skilda tv-

spelskonsoler där tekniken skiljer sig markant åt. Jag valde att titta närmare på 

Nintendos konsol Super Nintendo Entertainment System (härefter kallat SNES) som 

tillverkades mellan 1990 – 1999. En annan konsol som var intressant att titta på var den 

äldre Nintendo Entertainment System (härefter kallat NES) som producerades mellan 

1985 – 1995 men jag valde bort den då musiken mellan de två systemen är, trots att den 

senare har bättre ljudkvalitet, ganska lika (Collins, 2008:43).  

   Som motpart valde jag att titta närmare på Sonys Playstation 3 (härefter kallat PS3) 

producerad mellan 2006 - 2017. Alternativen var Nintendos Wii och Microsofts Xbox 

360 och de är väldigt lika PS3. Själv har jag större erfarenhet av PS3 och valde den 

därefter. Ett senare alternativ till PS3 är Sonys uppföljare Playstation 4 (hädanefter 

kallat PS4). Skillnaden mellan systemens ljudåtergivning är obefintlig så PS4 har ingen 

fördel i det avseendet. En stor anledningen till att valet föll på PS3 var att min 

undersökning till viss del stödjer sig på forskning gjort av Karen Collins från 2008 (se 

mom. 3.3) och jag ville utgå från teknik tillgänglig när boken publicerades.  

   För att välja ut två spel som representerar sin tid valde jag bort de tidigaste spelen till 

respektive konsol. Detta gjorde jag för att det ofta tar några år för spelskaparna att 

bemästra en konsol och de bästa spelen under sin generation brukar släppas i slutet av 

livslängden. Då har skaparna haft så många år som möjligt på sig att bemästra systemet 

och utnyttja dess fulla potential. Spelen jag väljer ska också vara välkända och således 

uppnått kommersiell framgång genom många sålda exemplar.  

   Till SNES valde jag Donkey Kong Country (1994), utvecklat av Rare. Det finns en 

uppsjö av spel till SNES värda att kommas ihåg för sin musik och Donkey Kong 

Country är definitivt ett av dem. Där finns tillräckligt med musik för att inte upplevas 

för repetitivt och det är ett spel som väl representerar tidsepoken.  

 Till PS3 valde jag The Last of US (2013) av Naughty Dog. Ett modernt spel med 

trippel-A standard, vilket betyder stor budget och höga krav. Spelet har ett orkestrerat 

soundtrack.   

 

5.1 Donkey Kong Country 

   Donkey Kong Country är ett nivåbaserat plattformsspel där spelaren styr två apor 

genom olika nivåer i jakt på bananer. Spelet släpptes till SNES 1994, utvecklades av 

RARE och producerades av Tim Stampler. Varje nivå startar längst till vänster och 

genom att hoppa på plattformar ska aporna ta sig längst till höger för att kommer man 

vidare till  nästa nivå. Efter varje nivå navigerar man vidare via en karta. I spelet stöter 

aporna på olika fiender, fällor och bossar som hindrar dem men de får också hjälp 

genom att hitta hemliga rum, rida på djur eller träffa sina apvänner. Spelet kan spelas av 

en eller två spelare. Musiken till spelet är skriven till största delen av David Wise men 

även Eveline Fischer och Robin Beanland har bidragit med några spår.  

   Den versionen jag använder i den här undersökningen är en emulerad version som jag 

spelar på en PC via programmet SNES9x. Att det är en emulering innebär att spelets 
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kod är överfört till en dator och istället för att en spelkonsol avkodar och spelar upp 

spelet så görs det istället av programmet på datorn. Tyvärr har jag inte tillgång till spelet 

i sin originalform. Ljudkvalitén påverkas lite eftersom jag inte spelar på en SNES men 

det spelar ingen roll i den här undersökningen då jag inte analyserar kvalitéten utan 

musikens funktion.  

 

5.2 The Last of Us 

   The Last of Us är ett action-äventyrsspel där vi följer Joel och Ellie genom ett 

Amerika plågat och nedbrutit av en epidemi. Spelet släpptes till PS3 2013, utvecklades 

av Naughty Dog och producerades av Bruce Straley och Niel Druckmann. Spelet har 

inga nivåer utan utspelar sig under ett drygt års tid medan Joel och Ellie tar sig till 

Colorado för att hitta ett botemedel till epidemin. Spelaren styr Joel från ett 

tredjepersons-perspektiv, vilket innebär att kameran svävar strax bakom Joel, och det är 

ett spel för en spelare. Musiken till The Last of Us är skriven av Gustavo Santaolalla 

som har arbetat med filmmusik sedan millennieskiftet och är belönad med två Oscars, 

2005 för Brokeback Mountain och 2006 för Babel. The Last of Us är Santaolallas första 

spel som han skrev musik till.  

   För den här undersökningen har jag valt att analysera en version av spelet kallad The 

Last of Us – Remastered som släpptes 2014 till PS4. Skillnaden från originalet är att 

grafiken är uppgraderad, spelkontrollen är justerad och bilduppdateringen har ökat. 

Spelet ser snyggare ut än originalet och avataren är lättare att kontrollera men inga 

förändringar har gjorts på ljudet. Den största anledningen till att valet föll på denna 

version var att den fanns tillgänglig.  

 

5.3 Avgränsning 

   Jag spelar igenom spelen i sin helhet men av utrymmesskäl så är det inte möjligt att 

analysera all musik i båda spelen inom ramen för detta arbete. Istället väljer jag ut 

jämförbara musikstycken där jag finner paralleller mellan spelen. Jag kommer att 

särskilt titta på introduktionen i båda spelen då dessa är av särskild betydelse. Det är 

viktigt att göra ett första bra intryck och därför är det vanligt att spelutvecklarna lägger 

mycket resurser på att få den första delen av spelet bra så spelaren fastnar och fortsätter 

spela (Summers, 2016:17).  

   Andra delar som kan vara värda att undersöka är hur musiken används i övergången 

mellan olika nivåer eller i viktiga händelser. Finns det återkommande teman kan det 

vara intressant att analysera hur de används.  

   Inom ramen för det här arbetet undersöks musiken, vilket innebär att ljudeffekterna 

lämnas utanför analysen. Var gränsen mellan ljudeffekt och musik går är inte alltid 

tydlig och därför gäller det att noggrant utesluta de ljud som hör till ambiensen eller 

effekterna. Om det finns ljudeffekter som jag anser tillhör musiken så inkluderar jag 

dem i undersökningen. Enligt Klas Dykhoff dras gränsen mellan ljudeffekt och musik i 

betraktarens öra (2012:151) och därför avgörs effekterna från fall till fall i denna 

undersökning.   
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   Det finns en diskussion om dieges i tv-spel och jag har valt att helt bortse från den 

diskussionen i det här arbetet. Collins anser att begreppet, som är hämtat ifrån 

filmstudier, är svårt att tillämpa i tv-spel (2008:125). Collins anser att musiken är 

diegetisk när spelavataren själv hör musiken, det vill säga precis som i filmstudier. 

Michiel Kamp har en annan syn på dieges och anser att musiken som är en del av 

historieberättandet och spelandet är diegetiskt medan den musik som spelas i 

exempelvis menyer eller laddningssekvenser är icke-diegetisk (2016:76-77). Detta är ett 

tydligt exempel på att ludomusikologi ännu inte lyckats etablera en gemensam 

begreppsbildning och därför utelämnar jag begreppet helt i min analys.  
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6 Tekniska Specifikationer 

   Båda spelen kommer spelas med stereoljud så surroundfunktion i The Last of Us 

ignoreras i denna undersökning.  

 

6.1 Super Nintendo 

   Super Nintendo klarar av att spela upp åtta kanaler i stereo med både ljud och effekter 

och för att klara av detta använder ljudmodulen i huvudsak av två chip: ljudchippet 

SPC-700 och en 16-bitars signalprocessor. Ljudmodulen fungerar som en sampler, ett 

slags instrument som spelar upp ljudklipp, med begränsningen att all ljuddata lagras på 

64kb minne.  

    

6.2 Playstation 3 

   De tekniska begränsningarna i PS3 är mer eller mindre obefintliga (Collins, 2008:84). 

PS3 kan använda sig av upp till 512 kanaler och samtidigt lägga på både filter och 

effekter på varje spår. Det finns tillräckligt med utrymme på PS3 för att lagra åtskilliga 

timmar musik och PS3 kan återge ljudet i 7.1 upp till 192kHz/24 bit upplösning. Den 

enda begränsningen PS3 har är att processorn även tar hand om grafiken och andra 

beräkningar spelet gör och därför måste dela sin kraft tillsammans med musiken.  
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7 Analys 

   För de läsare som inte är bekanta med spelen finns länkar till spelklipp i bilaga A. 

Använd er gärna av de klippen eller liknande för att få ett exempel på en 

genomspelning. Viktigt att komma ihåg är att varje genomspelning är unik och därför 

kan inte inspelade exempel fullt ut representera spelmusiken.  

 

7.1 Donkey Kong Country 

   Donkey Kong Countrys första nivå börjar efter att spelaren tryckt igenom några enkla 

menyval. Den analyserade sekvensen varar fram till första nivåns slut och hur lång 

speltid det är starkt beroende av spelarens erfarenhet, nyfikenhet och försiktighet. 

Spelas nivån igenom i snabb takt är den slut efter två minuter. Nivån kan däremot ta 

uppåt tio minuter att spela igenom om spelaren tar tid på sig och utforskar nivån 

grundligare.  

 

7.1.1 Innan man får spela 

   När spelet startar visas logotyperna för Rare och Nintendo och en vinjett, en slags 

signaturmelodi för utvecklaren, spelas upp. Efter det visas en gammal apa som står på 

en byggställning och vevar på en grammofon. Musiken från grammofonen är enkel och 

består av tre spår med syntljud och låter precis som musiken på den äldre konsolen NES 

lät. Genom att efterlikna de tekniska begränsningarna som fanns för NES har musiken 

en informativ funktion och tillsammans med det vi ser, en byggställning (från Donkey 

Kongs första spel) och en gammal apa, symboliseras effektivt en äldre generation.   

   Långsamt närmar sig något nytt. Vi hör en bas som sakta ökar i volym och snart 

kommer spelet huvudfigur Donkey Kong in i bilden med en bergsprängare. Musiken har 

nu utvidgats till fler instrument, bättre ljudkvalitet och dessutom hörs den i stereo. 

Musiken låter ungdomligare och rockig med funkig bas, trummor i breakbeat, melodin 

spelad av elgitarr, synt och sjungande apor. Det är samma melodi som den gamla apan 

spelade men nu förmedlar musikens informativa funktion att en ny generation har tagit 

över. Borta är den gamla Kong som stod på en byggställning och kastade tunnor på 

Mario och nu har något nytt har tagit över.  

   Innan vi får börja spela visas en karta över världen vi befinner oss i. På kartan kan vi 

navigera mellan olika nivåer men än så länge är bara en nivå upplåst. En repetitiv 

trumloop på fyra takter spelas tillsammans med bas och till det spelar piano, klarinett 

och synt växelvis som svar på varandras melodier. Musiken är tråkig men man blir inte 

trött på den och den säger inget om miljön vi ser, avslöjar inget av vad som väntar och 

innehåller inget tema. Den påminner lite om hissmusik. Den bidrar inte till mer än 

utfyllnad och har en retorisk funktion som lämnar plats till eftertänksamhet om vilken 

nivå man ska välja härnäst. Vi hör den fram tills vi valt första nivån och då slutar 

musiken tvärt.  
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7.1.2 Första spelandet – Vad är det vi hör? 

   När första nivån startar börjar musiken direkt och det enda som hörs är ett rytmiskt 

trummande till en bakgrund av syrsor och fåglar. Vi befinner oss mitt i djungeln och 

avataren Donkey Kong hoppar ur sin träkoja. Succesivt ökar trummorna i volym och de 

får snart sällskap av percussion, sedan high-hat, bas och till sist synt. Medan musiken 

byggs upp börjar man nyfiket styra spelavataren och utforska hur nivån ser ut, hur man 

hoppar, rör sig och vad avataren kan göra.  

   Efter dryga minuten byter musiken skepnad. Borta är det rytmiska introt och istället 

låter det swing med klaviatur, synt, och blås som ersatt rytminstrumenten. Denna 

sektion håller inte i sig i mer är drygt halvminuten innan musiken istället blir mer 

nertonad med ett lugnare tempo och färre instrument. Nu hörs endast lugna trummor, 

mjuka syntar, en melodisk marimba och en delayad synt. Mot slutet försvinner 

instrumenten ett efter ett tills endast trummorna är kvar. Om vi spelar igenom nivån 

utan att förlora våra liv så är vi framme vid slutet av nivån där det börjar skymma och 

går över till att bli natt. Musikens form kan beskrivas som ABC med en mindre bygga 

mellan varje del. 

   Utmed nivån finns gömda bonusrum som innehåller extra bananer. Hittar man ett 

bonusrum spelas en liten melodi upp innan man kommer in i rummet. I bonusrummet 

kommer ett kort intro och sedan ett busigt och glatt stycke med marimba, bas, panflöjt, 

claves, synt, två trummor och apor som sjunger med emellanåt. Förutom det korta introt 

loopas musiken tills man går ut ur rummet.  

   I början av nivån finns ett rum som inte är en bonusnivå och det är Donkey Kongs 

träkoja. Således spelas inte heller musiken för bonusrummen utan istället en melodi vi 

känner igen fast i en mer tropisk tappning. Det är samma melodi vi hörde den gamla 

apan spela i uppstarten av spelet men nu spelas melodin med panflöjt och 

ackompanjeras av marimba, bas, syntar och claves. 

   När avataren lämnar träkojan eller andra bonusrum och fortsätter på nivån så startar 

nivåmusiken om. Vid nivåns slut stannar musiken och skärmen blir svart. Spelet är 

tillbaka i kartvyn och en fanfar spelas som belöning för avklarad nivå innan 

kartmusiken tar vid igen.  

 

7.1.3 Första spelandet – Funktionsanalys och berättarfunktioner 

   Djungeltrummorna i början av nivån tillsammans med syrsorna och fåglarna 

förstärker det visuella och denna deskriptiva funktion bidrar till känslan av att vi 

befinner oss långt ut i djungeln. Introts succesiva uppbyggnad låter oss långsamt stifta 

bekantskap både med musiken och spelvärlden. I takt med att musiken blir livligare har 

spelaren också lärt sig hur avataren styrs och man lockas till att öka tempot.  

   Även nivån är livligare efter en stund. I början finns det lite bananer att samla men 

inga fiender och man kan ta god tid på sig. Ganska snart dyker det upp fler och fler 

fiender på skärmen och musiken stressar lätt på spelaren. Slutet av nivån är lugnare med 

mindre fiender och fler hinder, i form av fallgropar, då det lugnare tredje partiet av 

musiken inbjuder till eftertänksamhet och spelaren kan lugnt ta sig över alla hinder.  
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   Spelar man med strömmen så kan vi se nivån som en dag i Kongs liv. Han vaknar och 

dagen gryr långsamt samtidigt som musiken växer fram. Mitt på dagen, när det är som 

mest hektiskt med både fiender och banansamlande, så är musiken som mest livlig. När 

slutet av banan närmar sig och det börjar skymma så drar musiken ner på tempot för att 

till slut nästan försvinna helt. Detta är musikens temporala funktion som skapar en 

kontinuitet i Donkey Kongs dag.  

   När spelaren stöter på ett bonusrum så förmedlas detta också genom det vi hör: en 

liten melodi spelas upp när man hittar ingången till bonusrummet; nivåmusiken stoppas 

och den lekfulla musiken för bonusrum börjar. Den korta melodin som spelas upp kallas 

för tajmad accent, på engelska stinger, och dessa korta melodier är vanliga i tv-spel 

(Wingstedt, 2012:166).  Det är tydligt att bonusrummet inte är en del av nivån utan 

istället ett välkommet sidospår. En lekfull melodi för ett lekfullt avbrott. Lika tydligt 

blir det när bonusrummet är överspelat och man är tillbaka till spelnivån tillsammans 

med den ordinarie musiken. Musiken har en vägledande funktion och uppmanar 

spelaren att utföra den nya uppgiften innan vi kan återvända till nivån.  

   I början av nivån finns ett rum som inte är en bonusnivå och det märks tydligt på 

musiken. Alla bonusrum, inte bara på första nivån utan i hela spelet, har samma musik 

men just det här rummet är annorlunda. När man går in i ett bonusrum så finns det ett 

tydligt mål: ta bananer, spring på tid, hoppa rätt eller liknande. I och med att det spelas 

en annan melodi än den man är van vid i bonusrum informerar musiken om att något är 

annorlunda. Ganska snabbt blir man varse om att det inte finns något mål med träkojan 

utan det är bara att gå ut samma väg som man gick in.  

   I träkojan hör vi för första gången användningen av ledmotiv sedan vi började spela. 

Det är den tredje versionen vi hör av samma melodi. Första gången spelade den gamla 

apan melodin på grammofonen. Andra gången spelade Donkey Kong den på stereon 

och nu hör vi den en tredje gång i Kongs träkoja. Redan nu associerar man melodin med 

aporna och detta förstärks även senare i spelet då vi kommer höra musiken varje gång vi 

stöter på den gamla apan.  

 

7.1.4 Första spelandet - Programmering 

   I Donkey Kong Country hör vi alltid bara ett musikstycke åt gången. Övergången från 

låt till låt är hård genom att den första låten snabbt avbryts och nästa påbörjas efter en 

kort tystnad. När en låt startar så är det alltid från början av stycket och ingen hänsyn tas 

till var den avslutades. Detta är aktuellt för nivåmusiken som avbryts varje gång 

spelaren hittar ett bonusrum. Genom att spela mot strömmen och stå still med avataren 

upptäcks att melodin loopas från början till slut i mönstret ABCABCABC osv. Troligen 

är detta en följd av hur musiken har programmerats och inte en begränsning i hårdvaran 

då andra spel till SNES kan pausa musik för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Ett 

exempel på detta är Final Fantasy VI (Square, 1994) då nivåmusiken avbryts för 

stridsmusik och sedan återupptas igen efter striden.  
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Nivån startar och Donkey 

Kong hoppar ut ur sin 

träkoja. Musiken börjar 

direkt.   

När Donkey Kong går 

igenom öppningen till 

bonusrummet toner bilden 

ut i svart och nivåmusiken 

slutar tvärt. Musiken för 

bonusrummet börjar.  

När uppgiften i 

bonusrummet är avklarad 

spelas ett glatt musikstycke. 

Om man misslyckas spelas 

sorgsnare musik. Bilden 

tonar ut och nivåmusiken 

börjar igen spelas från 

början.  

Spelaren har klarat av första 

nivån när Donkey Kong går 

igenom tunneln i slutet av 

nivån. Bilden tonar ut och 

musiken slutar tvärt, precis 

som vid bonusrummet. 

Spelet går tillbaka till 

kartbilden, spelar en fanfar 

och sedan börjar 

kartmusiken.  
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Musiken hjälper spelaren att 

förstå vilken typ av miljö 

nivån består av då varje 

miljö har sin egen musik.   

Det blir ett avbrott i nivån 

och nu gäller det att skärpa 

sig för att få extraliv eller 

annan bonus. Livfull musik 

gör att spelaren inte tar 

bonusen på så stort allvar, 

att misslyckas här kostar 

inget liv.  

Klarar spelaren av 

uppdraget så belönas hen 

med glad musik. Misslyckas 

hen så blir man rätt dyster 

av de sorgliga tonerna. När 

nivåmusiken börjar förstår 

spelaren att det är skarpt 

läge igen.  

Musikens slut visar att det 

är över. Fanfaren berömmer 

spelaren för genomförd nivå 

och kartmusiken bjuder på 

tid till paus och kanske lite 

eftertanke: vill man ge sig 

på nästa nivå igen eller vill 

man spela om något? 

Figur 2 Musikalisk beskrivning av första nivån i Donkey Kong Country: Jungle Hijinxs 

 

7.1.5 Musikaliska variationer i Donkey Kong Country 

   Resten av spelet är i musikaliskt avseende uppbyggt likadant. Varje nivå har musik 

efter vilken sorts miljö nivån utspelar sig i. Alla nivåer som utspelar sig i djungeln gör 

det till tonerna av DK Island Swing, undervattennivåernas bakgrundsmusik är Aquatic 

Ambiance osv. Musiken bidrar till det visuella och informerar om miljön, och således 

vad vi kan förvänta oss av nivån.  

   I första nivån används ambiensen som ett inslag i musiken. Det är ett återkommande 

trick i spelet eftersom SNES inte klarar av att spela upp ett separat spår med ambiens på 

grund av begränsningen med åtta ljudspår. I låten Ice Cave Chant, som spelaren hör när 

hen spelar en nivå i en isgrotta, låter det som istappar slår mot varandra och detta ljud 

får stå för melodin i låten.  

   Om nivån istället utspelar sig i en vanlig grotta utan is så hör vi Cave Dweller 

Concert, ett stycke med vattendroppar som effekt och där nästan alla instrument har 

generöst med eko och delay. Även här får musiken en deskriptiv funktion och berättar 

om hur stor grottan är.   

   En avvikelse i musiken som gör spelaren uppmärksam utspelar sig vid sista bossen. 

Under spelets gång träffar Donkey Kong på bossar som besegras och när han klarar av 
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det stoppas bossmusiken och en fanfar spelas upp. När däremot sista bossen besegras så 

börjar eftertexterna rulla men musiken slutar inte. Musiken har en vägledande funktion 

och berättar att det är någonting som är annorlunda, någonting kommer att hända. 

Mycket riktigt så avbryts eftertexterna och slutbossen vaknar till igen varvid spelaren 

återigen måste besegra honom. Efter andra ronden spelas fanfaren som vanligt och nu 

förstår spelaren att det är över.  

 

7.1.6 Sammanfattning av Donkey Kong Country 

   Musiken i Donkey Kong Country är melodiös och varierande. Musikens huvudsakliga 

syfte är att hjälpa till att måla upp de miljöerna som nivåerna utspelar sig i vilket är 

typiskt för plattformsspel från den här tiden. I Super Mario World (Nintendo, 1990) till 

SNES används svepande syntar för att illustrera undervattens nivåernas tröga rörelser. 

Att ljudeffekterna blir en del av musiken förstärker denna effekten. Ytterligare exempel 

är i spelet The Legend of Zelda: A Link to the Past (Nintendo, 1991) till SNES där 

vinden blåser i takt till musiken när Link går genom den förtrollade skogen i 

mörkervärlden. Ett effektivt verktyg för att använda SNES resurser. 

   Melodier är användbart för att skapa ett minnesvärt soundtrack när det finns 

begränsade ljudkanalen. Både Aquatic Ambiance och DK Island Swing lever kvar i 

minnet även långt efter man gått ifrån spelet. De lockar tillbaka spelaren till den lekfulla 

spelvärlden och när man väl sitter framför tv:n bli de till en del av världen och hjälper 

till att uppsluka spelaren.  

   De tekniska begränsningarna i SNES märks mest av i övergången mellan låtarna. 

Konsolen har ingen möjlighet att hantera två musikstycken samtidigt utan måste rensa 

ur minnet på den första låten innan nästa kan börja. Därför har all musik i spelet hårda 

klippningar. Däremot upplevs det inte som särskilt störande för spelupplevelsen. Det 

blir hela tiden naturliga avbrott i speltempot när en nivå avslutas och vi kommer ut i 

kartvyn. Efter en svår nivå känner man till och med lättnad över att nivåmusiken slutar 

och man blir belönad med en fanfar.  

   Det finns däremot tillfällen där de tekniska begränsningarna stör. Med bara åtta 

ljudkanaler att tillgå blir det snabbt ont om plats i ljudbilden och spelljuden delar dessa 

kanaler med musiken. I vissa musikaliska passager används alla spår och speleffekterna 

får inte plats eller avbryts. Till exempel avbryts ljudet av ett extraliv till fördel för att 

musiken ska fortsätta och behöver ljudspåret. I dessa fall bryts illusionen av en 

spelvärld och tekniken gör sig påmind.  

 

7.2 The Last of Us 

   Introduktionen till The Last of Us är en prolog uppdelad i tre delar och varar i ca 15 

minuter om man spelar med strömmen. Den första delen består bara av cinematics. Den 

andra delen består av spel-cinematics, en slags filmsekvens där spelaren styr sin avatar 

men inte har kontroll över vad som händer i spelet. Den sista delen är spelbar med 

kortare inslag av cinematics. När sekvensen är genomspelad visas speltiteln och ett intro 

börjar med förtexter om vem som arbetat med spelet.  
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7.2.1 Innan man får spela 

   I den första delen när spelet startar upp ser vi huvudmenyn bredvid ett fönster som 

står öppet och vi hör lugn taktlös musik. Musiken är vemodig och minimalistiskt 

arrangerad. Efter ett tag utvecklar den sig i vad som är spelets tema: en klassisk gitarr 

som spelar en melodi. Vinden som blåser är svår att avgöra om det är ett element i 

musiken eller om det drar genom fönstret.  

   När vi startar spelet så är musiken tyst. Vi ser en ung flicka, Sarah, ligga i soffan 

medan hennes far Joel kommer in i rummet. De småpratar och till slut somnar Sarah 

medan Joel tittar på tv. När Joel bär in Sarah till sin säng hörs en melodi på klassisk 

gitarr. Det är återigen spelets tema och effektivt knyter vi an melodin till Joel och Sarah. 

Ingen bakgrundsmusik, inga andra instrument, bara gitarr. Musiken slutar samtidigt som 

Joel släcker Sarahs läslampa på nattduksbordet.  

 

7.2.2 Första spelandet – Vad är det vi hör? 

   Introts andra del tar vid och ingen musik hörs. Sarah vaknar mitt i natten och spelaren 

styr henne medan hon går runt i huset. Hon ser till slut Joel springa in i huset 

skräckslagen och nu hörs en djup, dov ton. En sjuk och aggressiv man springer upp och 

bankar på altanfönstret. Joel skjuter ner mannen utan att spelaren behöver göra något 

och tonen ökar ett tonsteg. Tonen ökar sedan i flera steg medan Joel och Sarah tar sig ut 

till bilen där Tommy väntar. När alla sitter i bilen tystas musiken helt. Sarah sitter bak i 

bilen och allt spelaren kan göra är att styra vart hon tittar medan hon åker med på 

färden. Musiken börjar igen när de kör ut från parkeringen och det är samma dova ton 

som vi hörde innan som succesivt höjs. Musiken tystas när sällskapet kommer fram till 

en bilkö. Bilen framför blir attackerad och rytmiska bastoner från en timpani spelas. 

Joel och Tommy väljer att köra en annan väg och rytmen ökar sakta. Människor flyr i 

panik runt bilen och ni utvidgas musiken till fler slagverk och en cello som spelar en 

djup ton. Bilfärden slutar med en kollision och musiken dör ut i samma ögonblick. Det 

blir svart. 

   Efter olyckan tar den tredje delen vid. Det är svart och en dissonant ton med vibrato 

hörs. Tonen drunknar i ljudet av scenen som uppenbarar sig och ser vi Sarah som stönar 

och letar efter Joel i en kraschad bil. När hon ser att han är skadad börjar musiken igen. 

I grunden är det stråkar som låter monotont och musiken saknar en tydlig takt. 

Emellanåt är det pålagt andra ljud och instrument såsom klockor, ekande metallslag, 

effektfullt piano samt olika typer av slagverk. Dessa påläggsljud är alla behandlade med 

ett långt reverb. Musiken följer Joel och Sarah medan de springer längs gatorna för att 

fly.  

   När Joel svänger av från gatan och springer in i en gränd ändras musiken. Den nya 

musiken är väldigt lik den förra rent ljudmässigt men med betydligt mer takt. Stråkarna 

finns kvar men slagverken tar större plats och är nu det dominerande instrumentet. 

Stråkarna spelar inte heller längre monotont utan istället en enkel melodi. Det finns 

fortfarande kvar inslag av diverse instrument precis tidigare. 

   I slutet av gränden finns en bar där Joel och Sarah försöker ta skydd men de är 

förföljda. De springer ut bakvägen och över en parkeringsplats när musiken återigen 
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ändras. Ekande trummor följs av dissonanta stråkar och takten höjs. Ljudbilden skiljer 

sig inte ifrån de tidigare styckena utan skillnaden ligger i att tempot är märkbart 

framträdande. Joel och Sarah jagas och de springer upp för en kulle när bilden blir svart 

men musiken fortsätter. En cinematics tar vid och musiken tystnar när vi hör 

gevärsskott och jagarna faller till marken. Joel pratar med sin räddare men efter en 

kortare dialog blir de beskjutna. Tommy kommer och räddar dem men de upptäcker att 

Sarah är skadad. Samtidigt börjar stråkar spela känslosamt och i samma stund som 

Sarah tystnar hörs en gitarr. Scenen försvinner, titeln visas och sen börjar en introfilm 

för spelet visas medan musiken fortsätter genom hela filmen.  

   Musikens form kan vi beskriva som ABC i den delen av spelet när Joel och Sarah flyr. 

I filmsekvenserna startar och slutar musiken efter regissörens önskemål och påminner 

därför mer om filmmusik.  

   En avvikelse från musiken sker om spelaren skulle hunnit ifatt av en smittad 

människa. Då dör man och spelet är över. Medan Joel blir anfallen låter ett starkt 

dissonant skri som låter som skrapande metall innan allt blir tyst och man får börja om 

en bit tillbaka på nivån.  

 

7.2.3 Första spelandet – Funktionsanalys och berättarfunktioner 

   Den första musiken vi hör är när Joel springer in i huset. Den djupa tonen skapar ett 

obehag och varslar om att något är på gång. Spelaren känner troligtvis av samma 

obehag som Joel ser ut att uppleva och musiken förstärker denna otrevliga känsla. När 

tonen höjs intensifieras spänningen och även Sarah har blivit rädd. Musiken beskriver 

karaktärernas känslor och har en emotiv funktion. Musiken tystnar i bilen då 

karaktärerna en kort stund känner sig trygga när de kan köra iväg men snart blir de 

oroliga igen och musiken börjar om. Under bilfärden ser de en del obehagliga scener 

och musiken fyller samma funktion igen med sina tonhöjningar.  

   Väl framme vid bilkön tystnar den spännande musiken och det är tyst medan Joel och 

Tommy undrar vad som händer. När bilen framför blir attackerad låter timpani-

trummorna domedagslikt och stressande. Cellon som spelar i bakgrunden har samma 

dova ton som den vi hörde tidigare och slagverken låter som närmande krigstrummor. 

Musiken är stressande med sin takt och cellon med sin mystik gör att vi inte kan vara 

säkra på vad som ska hända. Även här har musiken en emotiv funktion men den har 

även en annan funktion. De krigiska trummorna beskriver det slagfält och kaos vi ser i 

scenen och det är musikens deskriptiva funktion.  

   Efter kollisionen är skärmen fortfarande svart och den dissonanta tonen som hörs 

påminner om det ringande man hör efter en smäll mot huvudet. Med det som 

utgångspunkt vill jag klassificera ljudet som en effekt i det här fallet och inte som en del 

av musiken, även om det kan misstas för ett intro. Musiken börjar istället när Sarah ser 

en skadad Joel och de stämningsfulla stråkarna spelar igen. Musiken utvecklas succesivt 

med de pålagda instrumenten som avlöser varandra och ljuden gör spelaren 

uppmärksam på allt som händer omkring avatarerna. En gong-gong-liknande effekt låter 

medan en man blir anfallen. Klockor låter otäckt medan en bil kraschar in i 
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bensinstationen och den exploderar. Dessa musikaliska utpekanden är ett exempel på 

musikens retoriska funktion.  

   När Joel springer in i gränden och musiken utvecklas så hör spelaren att hen är på väg 

åt rätt håll. Slagverken gör att takten blir tydligare, i jämförelse med den tidiga taktlösa 

musiken, och det stressar dels på spelaren och dels berättar det att spelaren är på väg åt 

rätt håll. Musiken har en vägledande funktion som uppmanar spelaren att fortsätta 

framåt och inte vända tillbaka. Samma funktion har musiken senare när del övergår till 

C-delen som är betydligt mer stressande än sina två föregående delar. Faran är också 

närmare i slutet när Sarah kommenterar att jagarna kommer närmare och man ser deras 

skuggor jaga dem hack i häl. Musiken får då också en deskriptiv funktion i att den 

berättar att fienden är nu närmare än vad de tidigare varit.  

   När spelsekvensen övergår till cinematics blir skärmen för ett kort tag svart men 

musiken fortsätter. Musiken hjälper till att brygga över den svarta skärmen och får 

scenen att verka kontinuerlig trots ett kortare avbrott, till följd att spelet måste ladda 

filmsekvensen. Här är ett exempel på musikens temporala funktion och därmed märks 

knappt det korta avbrottet. Musiken tystnar när jagarna skuts ner och därmed är faran 

över.  

   Musiken har en tydlig emotiv funktion när stråkarna börjar spela efter spelaren förstått 

att Sarah är skadad. Det är naturligtvis sorgligt och musiken förstärker detta. När Sarah 

sedan blir tyst och gitarren samtidigt börjar spela är det som att musiken pekar ut detta 

och visat att något hänt. Det är en vägledande funktion när musiken pekar ut viktiga 

händelser på det här viset.  

   I händelse av att spelaren dör under nivån så kommenteras detta med ett obehagligt 

skri följt av ett eko som dör ut. Detta är en ljudeffekt men eftersom den låter så 

musikalisk så smälter den fint in tillsammans med musiken. Den har en retorisk 

funktion, som skapar utrymme för reflektion (vad hände och vad gjorde jag för fel?), 

och en vägledande funktion, att nu är det över för jag dog.  

 

7.2.4 Första spelandet – Programmering 

   Musiken från filmsekvenserna kan i princip kallas för filmmusik då den inte påverkas 

av spelets interaktivitet. Den intressanta delen i den här analysen är därför musiken som 

spelas upp under flykten längs stadens gator. Där kan vi dela upp musiken i tre satser 

(ett uttryck jag väljer att låna från klassisk musik) kallat A, B och C och de utgör sedan 

hela musikstycket. Spelar man mot strömmen så upptäcker man att de tre satserna 

loopas tills nästa del tar vid och då avslutas de i nästa takt och inte så fort spelaren 

passerat triggerpunkten. Detta gör övergången smidig och eftersom ljudbilden är väldigt 

lik i alla delarna så upplevs övergången sömlös för en spelare som inte lyssnar aktivt, 

vilket jag vill påstå att normalspelaren inte gör. Den slutliga formen på musiken i 

scenen blir således ||:A:||-||:B:||-||:C:|| där triggerpunkterna bestämmer övergången 

mellan delarna.  

   Ett sämre resultat av denna uppbyggnad är att första A-satsen kan bli förskjuten i 

förhållande till vad vi ser på skärmen om spelaren är onormalt långsam i början av 

sekvensen. När Joel fortfarande ligger i den kraschade bilen så måste han sparka ut 
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rutan för att komma ut och detta är en manöver spelaren själv utför genom att trycka på 

handkontrollen. Instruktionerna på skärmen säger att man ska trycka på ”fyrkant” på 

kontrollen och efter tre sparkar så går rutan sönder. Om spelaren tar för lång tid på sig 

så rullar musiken på och de tajmade accenterna (stingers) som upplevs beskriva 

situationer på skärmen kommer helt ur fokus. I 7.2.3 nämner jag en gong-gong som 

kommenterar en man som blir anfallen. Om musiken förskjuts så tajmar inte gong-

gongen denna situation längre men den lockar kanske uppmärksamhet till 

bensinstationen som exploderar istället. I olyckliga fall är musiken så framskjuten att 

gong-gongen låter vid det minst dramatiska tillfället och förlorar därmed sin retoriska 

funktion. Visserligen händer saker hela tiden i det kaos som uppstått men problematiken 

kvarstår. Därför är det smart av spelskaparna att trigga en ny sats, B-satsen, när Joel 

springer in i gränden. På det viset återfår regissören en del av kontrollen över 

musikupplevelsen för spelaren. 

 

   Problemet med för många triggerpunkter ät att det lätt kan bli fel. När jag spelade mot 

strömmen så upptäckte jag flera musikaliska buggar och missar. Om man missar en del 

av dialogen eller vill spela om en del av spelet så kan man i pausmenyn välja ”restart 

encounter” och då kan man spela om ca en minut tillbaka i spelet. Vid vissa omstarter 

början man inte om så långt tillbaka att musiktriggern passeras och därmed startar aldrig 
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Början av prologen består 

av spelbar cinematics och 

musiken är låst till 

scenen, och därmed inte 

interaktiv.  
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flyr.  

Tommy visar Joel en 

gränd som de springer in 

i. När de passerar grinden 

triggas musiken att byta 

till andra satsen vid nästa 

takt.  
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 Musiken hjälper till att 

bygga upp stämningen i 

scenen. Den stressar upp 

spelaren och förmedlar 

karaktärernas känslor. 

De pålägg i form av 

varierande instrument 

fungerar som stingers och 

gör att blicken dras till 

något som händer i 

scenen. Stråkarna knyter 

tillbaka till filmsekvensen 

tidigare och fortsätter att 

förmedlaspänning och 

oro.  

Joel flyr för livet och 

musikens utveckling talar 

om för spelaren att man är 

på väg åt rätt håll. Taktens 

mer framträdande drag 

berättar att det är bråttom 

då faran är närmare.  

Triggern signalerar 

ytterligare en förändring: 

faran är närmare än 

någonsin, fortsätt! I den 

följande filmsekvensen 

förstärks scenens känslor 

med hjälp av musiken.  

Figur 3 Musikalisk beskrivning av prologen i The Last of Us. 



 

 

 

24 

musiken. En sådan situation är i början när Joel springer in i huset. Där och då triggas 

musiken som ska spelas hela vägen fram till bilkraschen men om spelaren använder sig 

av ”reset encounter” efter att Joel springer in så triggas aldrig musiken. Hela bilfärden 

blir tyst i musikavseende och därmed försvinner en stor del av upplevelsen. Vid ett 

tillfälle triggades inte heller den tredje satsen när jag sprang igenom hålet i muren. Jag 

är osäker på varför och jag lyckades inte upprepa buggen fler gånger.  

   En upptäkt var också att musiken tre olika satser beter sig annorlunda om man startar 

om eller dör. Om musiken i sats A eller C startar om så görs det från början av stycket. 

Om istället sats B startar om så låter det olika varje gång den startas. Den låter dessutom 

olika varje spelomgång när Joel springer igenom grinden. Den har ingen tydlig början 

eller tydligt slut utan varierar sig så mycket att jag har svårt att identifiera en loop. 

Många passager i låten är återkommande men inte i någon regelbunden form.  

 

7.2.5 Musikaliska variationer i The Last of Us 

   En stor del av musiken i spelet kommenterar situationen karaktärerna befinner sig i. 

Under hela spelets gång stöter spelaren på fiender och musiken anpassar sig efter 

intensiteten i striderna. Om man vet att det finns fiender i närheten så spelas en lugn 

musik med få och väldigt tysta inslag av stråkar, klockor och svepande syntar. När 

spelaren går in i strid så ökar takten och slagverk blir det dominerande inslaget. När 

striden är över blir det antingen tyst eller så går musiken tillbaka till sin första form, 

beroende på om det finns fiender kvar eller inte. Musiken vägleder spelaren genom att 

göra den uppmärksam på att försiktighet bör iakttas, och beskriver den höjda pulsen 

som kommer i samband med strid.  

   Joel har en förmåga att lyssna på sin omgivning efter fiender och spelaren kontrollerar 

denna förmåga. När Joel sätter sig ner och lyssnar bleknar färgerna i bilden och 

fienderna representeras som om Joel ser genom väggar. Joel hör fiendernas position. 

När detta sker sänks tempot på musiken och den filtreras så nästan bara basfrekvenserna 

hörs. Musikens deskriptiva funktion informerar om Joels koncentration att lyssna på 

omgivningen.  

   En intressant funktion musiken får är när den binder ihop två scener längre fram i 

spelet. Joel har en längre tid rest tillsammans med Ellie och Joel har blivit skadad och 

sängliggande. Ellie har gått iväg på egen hand men blir tillfångatagen. Medan Ellie är 

fängslad skiftar spelet mellan att vi ser Ellie och Joel och musiken överlappar dessa 

klipp. Musiken har en temporal funktion som gör att spelaren förstår att klippen är 

sammanlänkade och utspelar sig samtidigt. Ett annat exempel är när Joel och Ellie sitter 

i en bil och lyssnar på radio. Scenen klipper och musiken på radion byter från mitt i en 

låt till en annan. Spelare förstår genom musikens temporala funktion att en viss tid har 

passerat mellan klippen. Låten de lyssnar på innan klippningen kommenterar Joel med 

att musiken är äldre än vad han är. Låten är ”I’ll Never Get Out Of This World Alive” 

med Hank Williams från 1952. Låtens informativa funktion blir att det berättar om en 

tid innan sjukdomsutbrottet i spelet. Titeln på låten är en lustig kommentar till den värld 

vi spelar i.  
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   Musiken genom hela spelet har samma minimalistiska ljudbild som den vi hört i 

prologen. Det är många olika slags instrument som hörs och de löser av varandra istället 

för att spela samtidigt. En del av spelet som helt saknar musik är menyerna. Om spelet 

pausas stoppas även musiken.  

 

7.2.6 Sammanfattning av The Last of Us 

   I sekvensens tredje del, då spelaren styr Joel, sätts det krav på att musiken är 

dynamisk och anpassas efter spelarens tempo. Det är också den delen av analysen som 

är mest intressant eftersom musiken är interaktiv. Klippet när Joel och Ellie sitter i bilen 

(se 7.2.5) är även det ett exempel på när musiken i The Last of Us mer påminner om 

filmmusik. Faktum är att stora delar av spelet är regisserade cinematics och kan 

diskuteras om de anses vara spel eller film. Däremot finns det en del spelbara 

cinematics, likt den i prologens första del, då handlingen står utanför spelarens kontroll 

men man kan ändå styra något, exempelvis blicken. I just det här fallet vill jag 

argumentera för att det är filmmusik då musiken inte påverkas av spelaren.  

   Musiken i The Last of Us kommenterar karaktärerna i större utsträckning än något 

annat i spelet. Det finns ingen specifik musik för varken miljö eller tidsepok. Spelet 

utspelar sig under ett års tid över alla årstiden och i vitt skilda miljöer som djurpark, 

stadsmiljö och vildmarken utan att musiken kommenterar detta på något vis. Joel reser 

tillsammans med Ellie under större delen av spelet och när deras relation utvecklas 

kommenteras det med klassisk gitarr, ofta ledmotivet, tillsammans med cello. Man får 

också lära sig att Joel brukade spela gitarr tidigare i livet vilket stärker ledmotivets 

anknytning till karaktären.  

   Den musiken vi hör mest i spelet är utan tvekan stridsmusikens olika former men stora 

delar av spelet är utan musik. När Joel och Ellie tar sig fram ligger fokus istället på 

deras dialog. Oftast börjar musiken efter att de uppmärksammat något, en fiende eller 

plats, och musiken har då en emotiv funktion genom att förstärka deras känslor, såsom 

upprymdhet, rädsla eller glädje. Detta är musikens största roll i The Last of Us.  

   De tekniska möjligheterna i PS3 bjuder till konstnärliga friheter som inte varit möjliga 

tidigare. När spelaren lyssnar efter fiender och musiken anpassar sig efter detta så är det 

något som inte var möjligt i tidigare generationers spelkonsoler. I spelet Max Payne 

(Remedy Entertainment, 2001) till Playstation 2 kan karaktären Max sakta ner tiden för 

att sikta bättre och när han gör detta hörs långsamma hjärtslag. Musiken som finns i 

spelet påverkas däremot inte alls av denna manöver utan fortsätter som vanligt.  

   Angående den andra satsen, då jag inte fann någon tydlig regelbundenhet, drar jag 

slutsatsen att musiken är programmerad på ett av två sätt. Antingen utgör stråkarna en 

grund och sedan slumpas de andra påläggen över stråkarna för att musiken ska få 

variation, eller så är loopen så pass lång att jag inte har kunnat identifierade den genom 

spelandet. Gissningsvis är musiken färdigskriven och väldigt långt loopad med olika 

startpunkter. Att musiken aktivt skulle slumpas i realtid skulle kräva större resurser av 

konsolen och därmed ta kraft från spelets övriga delar. En sådan programmering skulle 

dessutom varit sårbar för fler buggar.  
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   Buggar är ett problem i moderna spel. I prologen fann jag två buggar som störde 

musikupplevelsen. De förstör den uppslukning som är så viktig för att spelaren ska leva 

sig in i världen. De är ett resultat av ett komplext programmerade och är trots allt en del 

av upplevelsen (Summers, 2016:36). Det är inte bara uppslukningen buggarna förstör 

utan det kan också beröva spelaren på den viktiga information musiken förmedlar. I 

exemplet där musikbuggen gjorde att bilfärden blev utan musik kan spelarens fokus 

felriktas om musiken inte är där och vägleder. När Joel, Tommy och Sarah kommer 

fram till bilkön tystnar musiken och inbjuder spelaren att titta ut genom framrutan för 

att se vad som händer. Timpanin börjar spela när bilen framför blir attackerad och 

saknar vi dessa musikaliska accenter så förtas mycket av stämningen i scenen.  
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8 Sammanfattning och diskussion 

   Musik används i både Donkey Kong Country och The Last of Us men den används 

med olika funktioner. I Donkey Kong Country är musiken starkt knuten till nivåerna och 

tenderar därför att mest ge information om nivåmiljön. I The Last of Us finns inga 

nivåer och därför ingen nivåmusik. Däremot finns det olika miljöer i spelet men 

musiken informerar inte mycket om dessa utan fokuserar istället på karaktärerna och 

deras upplevelser.  

   Stridsmusik finns i båda spelen, för att göra spelaren alert, men den fungerar på olika 

sätt. När Donkey Kong möter en boss hör vi stridsmusiken och detta sker i en egen nivå, 

där den enda uppgiften är att besegra bossen. Således blir bossmusik samma sak som 

nivåmusik på dessa nivåerna. När istället Joel närmar sig fiender intensifieras musiken 

gradvis under striden för att dö ut när faran är över. En sådan gradering återspeglar 

bättre stridens dynamik men kräver även dynamisk musik och en avancerad kodning för 

att fungera. Denna dynamik var inte möjlig till SNES men det finns spel som löser 

problemet bättre än Donkey Kong Country. I spelet Mega Man X3 (Capcom, 1996) till 

SNES avslutas varje nivå med en boss. När avataren går in i bossens rum upplevs det 

som om tiden saktar ner och musiken tonar ut och blir tyst. Bossmusiken börjar sedan 

efter en kortare paus. I Mega Man X3 har man lyckats skapa en mjukare övergång i 

musiken men tyvärr var rena överlappningar inte möjliga till SNES.  

   Just de mjuka övergångarna som hörs i The Last of Us är det som utmärker modern 

spelmusik. Kompositören har numer ett svårt jobba att skriva musikstycken som passar 

ihop med varandra för att göra spelandet till en helhetsupplevelse (Collins, 2008:145). 

Medina-Grays beskrivning av spelmusiken som modulär gör att spelaren har en aktiv 

roll i skapandet av det färdiga verket (2016:55) och den här undersökningen har bevisat 

just det. Varje genomspelning av The Last of Us prolog låter annorlunda beroende på 

hur snabb spelaren är, hur många gånger spelaren dör samt var B-satsen väljer att starta 

musiken utifrån den långa loop som finns. Strikt sett kanske spelmusik bara existerar i 

spelmediet och aldrig utanför. Det lämnar jag obesvarat.  

   Om Donkey Kong Country hade haft de musiktekniska verktyg som finns tillgängliga 

idag så hade första nivån låtit annorlunda. Då hade musiken delats upp i moduler och 

likt The Last of Us bestått av tre satser för att bättre passa nivåns visuella referenser, 

från morgon till natt. Då har musiken dynamiskt passat ett varierande speltempo. Nu 

fanns inte möjligheten med överlappningar till SNES så lösningen hade varit att dela 

upp nivån i tre segment som var och en triggar de tre satserna men då hade vi fått en 

hård klippning mellan satserna. Ett sådant klipp är inte önskvärt då spelmusik tenderar 

att prioritera smidiga övergångar för att inte störa spelets uppslukande av spelaren 

(Summers, 2016:153). Idag är de tekniska begränsningarna, som historiskt funnits för 

spelmusik, så gott som bortutvecklade och moderna spelproduktioner behöver inte 

längre förhålla sig till och begränsas av konsolernas hårdvara (Collins, 2008:197). 

Musiken har tydligt utvecklats till att bli mer dynamisk och smidig. (Collins, 2008:139).  

   Men är allt inte guld som glimmar. En konsekvens av utvecklingen har varit att det 

finns många fler plaster i spelet där det finns utrymme för att det kan bli fel. Om 
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spelaren missar en triggerpunkt eller om den var för snabb så spelas kanske inte 

musiken upp på det sätt som kreatörerna hade avsett. Ju mer komplicerad kodning desto 

större risk att det blir fel. De två buggarna som identifierats i The Last of Us är bevis på 

detta. Det finns med stor sannolikhet fler buggar i resten av spelet.  

   Hur används då musik som informationsgivare i tv-spel? Musiken används för att 

informera oss om den spelvärld vi befinner oss i. Den beskriver det vi ser på skärmen 

och det vi inte ser som finns utanför skärmen. Den beskriver miljö, känslor, tid och rum, 

sammanhang och skillnader. Funktionsanalyserna ger oss svar på vad musiken 

förmedlar men vissa individuella variationer finns. Vad jag har kommit fram till är sant 

i denna undersökning men behöver nödvändigtvis inte betraktas som absolut sanning för 

alla läsare. Vi sitter alla inne på olika erfarenhet som kan leda till vitt skilda tolkningar 

av den musik vi hör. Lyssna gärna igenom musiken till spelen och dra era egna 

slutsatser. Jag uppmuntrar er även att göra det i rätt medium, genom att spela.  
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9 Vidare Forskning 
   Värt att nämna är att majoriteten av forskarna inom ämnet gärna skickar ut en 

välkomnande inbjudan till både nyfikna människor och nya idéer. Både böcker och 

kortare artiklar passar på att nämna denna invit och jag tolkar det som att det finns 

mycket jobb kvar att göra inom detta nya ämne.  

   En vinkel som jag gärna hade tagit mig an i ett större arbete är att undersöka spelens 

förmåga att uppsluka spelaren och hur musiken bidrar till detta. Det vi hör blir en del av 

helhetsupplevelsen och vi accepterar det som spelets verklighet. Att spela utan ljud 

försämrar uppslukningen avsevärt och det skulle vara intressant att titta närmare på 

fenomenet.  

   En annan diskussion som jag fastat för under arbetet är spelens dieges. Vad kan anses 

vara diegetiskt och icke -diegetiskt? Räcker det med dessa två begrepp eller bör 

spelmediet även innefatta fler begrepp som är anpassade för detta unika medium? 

Collins nämner att begreppet dieges inte är lika solklart inom spel som inom film 

(2008:4) och det hade varit intressant att undersöka musiken i både Donkey Kong 

Country och The Last of Us utifrån vad som är diegetiskt och inte. 

   En uppmuntran till fortsatt arbete skulle vara att undersöka samspelet mellan dieges 

och spelarens uppslukning. Jag har själv upplevt att man blir så uppsluken av spelet att 

både tid och rum glöms bort och det enda som existerar är spelets värld. Om en spelare 

är så involverad i spelet, blir då även spelmusiken en del av spelet och kan beskrivas 

som diegetisk? Musiken hjälper till att förmedla information om spelvärlden, vilket jag 

visat i den här undersökningen, så kan det då vara så att spelvärldens regler möjliggör 

att musik är en del av den världen? 

   Det finns mängder med intressanta vinklar att undersöka spelmusik från och jag får 

intrycket av att vi än så länge bara skrapar på ytan. I takt med att spelmusik vinner 

kulturell acceptans är jag övertygad om att intresset för djupare studier snart följer efter. 

Jag ser med glädje fram emot de studierna och hur ämnet kommer utvecklas. Fram till 

dess kommer jag att fortsätta spela tv-spel. Jag tycker att ni som läser ska göra samma 

sak! 
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Donkey Kong Country (Rare/Nintendo, 1994). SNES (emulerad) 

Final Fantasy VI (Square, 1994). SNES 

Max Payne (Remedy Entertainment, 2001). PS2 

Mega Man X3 (Capcom, 1996). SNES 

Super Mario World (Nintendo, 1994). SNES 

The Last of Us (Naughty Dog/Sony, 2013). PS3 (PS4 återutgåva) 

The Legend of Zelda: A Link to the Past (Nintendo, 1991). SNES 
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Bilagor 

Bilaga A: Länkar till filmklipp från spelen 

 

Länk till en genomspelning av Donkey Kong Country uppladdat på youtubekanalen 

Sonic800. Hämtad 2020-01-08.  

 

https://youtu.be/E97NGDdljYo 

 

 

Länk till en genomspelning av The Last of Us uppladdat på youtubekanalen 

SourceSpy91. Hämtad 2020-01-08 

 

https://youtu.be/aLg98S4sxsE 
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