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ABSTRACT 

Loke Carlsson: Spelmusik – Musikens funktioner i tre datorspelsserier 

 

Denna uppsats handlar om datorspelsmusik och syftet är att ta reda på vilka funktioner denna 

musik har i datorspel. Först presenteras ett antal teorier om filmvetenskap. Med hjälp av dessa 

teorier sammanställer jag sedan en metod för att analysera musiken i några få datorspel. I 

metodkapitlet hittar man också en redogörelse för de grundläggande skillnader mellan 

datorspel och filmer när det gäller musik. Tre olika spelserier analyseras i denna uppsats. I 

analyserna presenteras och beskrivs musiken, varefter den ställs mot de teorier som 

presenterats i teorikapitlet. Resultatet blir att jag kan sluta mig till att datorspelsmusiken i de 

analyserade spelen har fyra viktiga funktioner som stämmer bra överens med flera av 

filmmusikens funktioner. 
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1. INLEDNING 

1.1  BA K G R U N D 
Jag har alltid lyssnat mycket på filmmusik (från vissa filmer i alla fall) och på senare år har 

jag även börjat lyssna en del på musik från datorspel. Även när jag skriver detta så lyssnar jag 

på sådan musik. Datorspelsmusiken har för övrigt blivit allt bättre på sista tiden. En orsak till 

det är att teknologin fortskridit och dessutom har spelbranschen ofantliga resurser och kan 

numera anställa välkända kompositörer och orkestrar för att skapa musik till spel. 

Uppenbarligen finns det skillnader mellan filmmusik och datorspelmusik och i den här 

uppsatsen ska jag titta närmare på en av dem; musikens funktion och syfte. 

 

1.2  SY F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilken funktion musiken har i datorspel. Att dra 

en universell slutsats är knappast rimligt i den här uppsatsen och jag ska därför utgå från ett 

begränsat antal spel. Med hjälp av teorier om filmmusik ska jag analysera datorspelmusikens 

funktioner och ställa musiken mot dessa teorier. 

 

Min frågeställning lyder alltså: Vilken funktion har musiken i datorspel? 

 

I fortsättningen kommer jag för enkelhetens skull kalla datorspelsmusik för spelmusik. Det 

kan givetvis finnas andra typer av spelmusik men de är inte avsedda i den här uppsatsen. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1  BE G R E P P 
Till att börja med tänkte jag mycket kort redogöra för några begrepp jag kommer att använda 

mig av. 

 

Funktion är ett begrepp som jag kommer att använda mig mycket av då det är musikens 

funktioner som uppsatsen handlar om. Med det menar jag att musiken har ett syfte, en 

betydelse som säger något till åskådaren.1 Filmens narration är vad den berättar och hur.2 

 

Diegesis är filmens värld. Om något är diegetiskt finns det i filmens värld även om det inte 

finns direkt i bild. Om något är icke-diegetiskt innebär det alltså att det inte tillhör filmens 

värld och karaktärerna i filmen kan inte uppfatta det. Filmmusik är vanligtvis icke-diegetisk.3 

 

2.2  TE O R I E R 
Det finns flera teorier om analys av filmmusik och vissa tar upp filmmusikens funktioner. Jag 

kommer att använda mig av en del av dessa teorier och därför är det på sin plats att presentera 

dem här. 

 

I ”Film Music – Critical Approaches” beskrivs teorier om filmmusiksanalys. Den första 

fokuserar på hur musiken låter och vad det innebär och den andra på hur musik fungerar i 

filmen. Det är det andra kapitlet, som är en text av James Buhler, som jag funnit mest 

intressant och det jag kommer att använda mig av mest i den här uppsatsen från ”Film Music 

– Critical Approaches”. Buhler menar att musiken är ett element i den totala ljuddesignen och 

att ljudspårets tre delar är nödvändiga för bilden. Musiken är en viktig men subsidiär del av 

ljudspåret.4 Buhlers text handlar till stor del om diegetisk och icke-diegetisk musik, något som 

först togs upp av Claudia Gorbman i ”Unheard Melodies”. Det är uppenbarligen vanligare att 

studera den icke-diegetiska musiken eftersom diegetisk musik inte behöver någon teoretisk 

förklaring och den har sällan någon narrativ funktion.5 Musikaler kan i regel betraktas som ett 

                                                           
1 Bordwell, Thompson (2004), sid. 503 
2 Ibid. sid. 504 
3 Ibid. sid. 70f 
4 Buhler, James (2001), sid. 39f 
5 Ibid., sid. 40f 
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undantag när det gäller både diegetisk och icke-diegetisk musik men eftersom inget av de spel 

jag ska titta närmare på är musikaler ska jag inte gå in närmare på detta. 

 

Buhler fortsätter med icke-diegetisk musik, eller icke-diegetisk bakgrundsmusik för att vara 

exakt, då det är den mest populära typen av filmmusiken att analysera. Samspelet mellan 

musiken och det narrativa delas in i två kategorier (eller teorier): synkronisering och 

kontrapunkt. Synkronisering är viktigt för att binda samman ljudspåret med diegesis. När det 

gäller filmmusik så säger teorin att musiken ska arbeta för att förstärka det narrativa och inte 

motverka det på något sätt. Musiken kan sträcka sig bortom det bilden visar för att förtydliga 

det narrativa, men även här ska musiken strikt anpassas för att hjälpa det narrativa. Den andra 

teorin, kontrapunkt (”counterpoint”), handlar om att ljudspåret ska bidra med något som inte 

visas i bild. Det ska fortfarande finnas ett samspel mellan bild och ljud och de ska inte gå helt 

egna vägar. Buhler påpekar att dessa två kategorier sällan påträffas i sin renaste form.6 

 

Michel Chions ”Audio-Vision” handlar i huvudsak om annat ljud än musik men lite här och 

var finns stycken som berör filmmusikens funktioner. Han använder sig av begreppet ”added 

value” när han talar om ljud i film. Han beskriver det som följer: 

 

By added value I mean the expressive and informative value with which a sound 

enriches a given image so as to create a definite impression, in the immediate or 

remembered experience one has of it, that this information or expression “naturally” 

comes from what is seen, and is already contained in the image itself. Added value is 

what gives the (eminently incorrect) impression that sound is unnecessary, that sound 

merely duplicates a meaning which in reality brings about, either all on its own or by 

discrepancies between it and the image.7 

 

Chion menar att film är voko- och verbocentrisk då den nästan alltid prioriterar röster över 

andra ljud. När man hör en film lyssnar man först på rösterna och när man har förstått och 

tolkat meningen med orden så går man vidare till andra ljud. Röster och andra ljud dirigerar 

vår uppmärksamhet mot en viss del av bilden (jag antar att det likväl skulle kunna rikta vår 

uppmärksamhet mot ett annat ljud, men Chion nämner inte det).8 

                                                           
6 Buhler, James (2001), sid. 45f 
7 Chion, Michel (1990), sid. 5 
8 Ibid., sid. 5ff 
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Musik har också added value som Chion kort tar upp. Det finns två sätt som musik kan skapa 

en särskild känsla i relation till det som visas i bild; antingen är musiken ”empathetic” 

(empatisk) eller ”anempathetic” (oempatisk). Empatisk respektive oempatisk är de begrepp 

jag kommer att använda mig av. Empatisk musik följer scenens rytm och stämning. Musiken 

spelar på kulturellt betingade koder, såsom sorg, lycka och rörelse. Oempatisk musik är 

likgiltig till det som händer i scenen och anpassar sig inte efter scenens stämning eller rytm. 

Chion nämner också en tredje typ av musik som varken är empatisk eller oempatisk. Dess 

funktion kan vara att bara höras eller så har den en abstrakt mening.9 

 

Det finns tre aspekter av temporalisering (”temporalization”): temporal animation, temporal 

linjärisering och temporal vektorisering. Chion talar om ljud i allmänhet men just när det 

gäller bildens tidsflöde och tempo är musiken viktig.  

1) Temporal animation innebär att ljudet bidrar till en temporalisering som redan finns i 

bilden (t.ex. en person som rör sig). Ljudet och bilden jobbar tillsammans, men de 

behöver därmed inte nödvändigtvis vara helt överens.  

2) Temporal linjärisering innebär att ljudet, i huvudsak diegetiskt ljud, ger flera klipp en 

tidsföljd som de kanske skulle sakna utan ljud (t.ex. att ett klipp inträffar efter ett 

annat i diegesis kanske inte är lika uppenbart utan ljud).  

3) Temporal vektorisering innebär att ljud kan ge känslan av tidsflöde. Bilder kan i vissa 

fall spelas upp baklänges utan att det ser konstigt ut, men det är inte sant med ljud. Så 

ljudet riktar filmen i en viss temporal riktning.10 

 

Chion utvecklar temporal animation utförligare och menar att ljudets egenskaper påverkar 

temporaliseringen. Han tar upp fyra faktorer som kan öka eller minska temporaliseringen. 

1) Hur ljudet uppehålls. Kontinuerligt och jämnt ljud är mindre animerande än ojämnt 

och ”fladdrande” ljud. 

2) Hur förutsägbart ljudet är. Om ljudet är oregelbundet och oförutsägbart är det mer 

animerande. 

 

 

                                                           
9 Chion, Michel (1990), sid. 8f 
10 Ibid., sid. 13f. Se även http://www.filmsound.org/chion/temporalization.htm 



 - 6 -

3) Tempo. Ljudets tempo men också dess regelbundenhet har stort inflytande på 

animeringen. Ljud med regelbundet och högt tempo är mindre animerande än ljud 

med oregelbundet och lågt tempo. 

4) Ljudets tydlighet (”Sound definition”). Ljud med hög frekvens styr vår perception mer 

intensivt.11 

 

Ljud och bild kan påverka varandra till den grad att samma ljud får olika innebörder beroende 

på vad som visas i bild och samma bilder kan få olika innebörder om det tillhörande ljudet är 

annorlunda. Alltså påverkar ljudet vad vi ser i bilden och bilden påverkar hur vi tolkar ljudet. 

Ett av de exempel Chion nämner är från The Skin då en stridsvagn kör över en liten pojke och 

ett hemskt ljud hörs som låter som en vattenmelon som krossas. Om samma ljud skulle 

användas i t.ex. en komedi i en helt annan situation skulle samma ljud ha en mycket 

annorlunda effekt på åskådaren.12 Även om Chions exempel involverar ljudeffekter kan man 

säga samma sak om musik. Ta t.ex. Singing in the Rain (1952) då låten med namn används 

under en gladlynt scen (och det ju en ganska glad låt). Samma låt används i ett helt annat 

sammanhang, i en våldsscen, i A Clockwork Orange (1971) och skapar här snarare en ironisk 

och aningen bisarr stämning. 

 

För att kort återgå till diegetisk och icke-diegetisk musik. Chion använder begreppen ”screen 

music” och ”pit music” vilket ungefär är detsamma diegetisk respektive icke-diegetisk. Källan 

till screen music ligger direkt eller indirekt i filmens tidsrum, vare sig källan är i bild eller ej, 

medan pit-music finns utanför diegesis. Musiken kan växla mellan pit- och screen music på 

ett ögonblick utan att väcka något tvivel hos tittaren, vilket är svårare för andra typer av ljud. 

Särskilt pit-music har större rumslig och tidslig frihet än bild och andra typer av ljud. Chion 

tar som exempel hur musiken kan hjälpa karaktärer att ta sig långa sträckor (i diegesis) på 

mycket kort tid. Musiken kan alltså fungera för att göra hopp i tidsrummet mer bekväma att se 

på (som t.ex. montagesekvenser). I spända och ”utdragna” scener kan musiken få oss att 

acceptera näst intill orörliga bilder.13 

 

                                                           
11 Chion, Michel (1990), sid. 14f. Se även http://www.filmsound.org/chion/temporalization.htm 
12 Ibid., sid. 21ff 
13 Ibid., sid. 80ff 
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Claudia Gorbman diskuterar filmmusikens (eller snarare bakgrundsmusikens) funktioner och 

inverkan på åskådaren. Hon tar först upp sju anledningar till varför musik spelades under 

visningar av filmer under stumfilmstiden. 

1) Musik hade ackompanjerat andra evenemang tidigare och var framgångsrikt. 

2) Den dolde ljudet från projektorn. 

3) Den hade viktiga semiotiska funktioner och verkade för att sätta historiska, 

geografiska och atmosfäriska miljöer. Musiken kompenserade också för frånvaron av 

tal (tillsammans med textrutor). 

4) Den gav en egen eller stärkte en redan föreliggande rytm i filmen. 

5) Den kompenserade för dukens platthet. 

6) Den motverkade bildernas spöklikhet (”ghostlyness”). 

7) Den skapade en samhörighet hos åskådarna.14 

 

Alla dessa fanns inte kvar efter stumfilmstiden (även om jag skulle påstå att de flesta 

fortfarande har betydelse). Gorbman tar upp funktionell musik i film. Hon jämför 

bakgrundsmusik, som enligt henne är den mest funktionella musiken i film, med ”easy-

listening music”. Hon menar att dessa två typer av musik har mycket gemensamt. Exempelvis 

så har de en funktion bortom själva musiken och det är inte meningen att de ska aktivt lyssnas 

på. Easy-listining music är sådan som spelas upp i t.ex. väntrummet hos tandläkaren, 

köpcentret, på flygplatsen eller på andra platser där det kan vara ekonomiskt fördelaktig. Dess 

funktion är nämligen att lindra ängslan, spänning och irritation. Dessutom fyller den ut 

tystnad eller andra ljud som kan orsaka ängslan. Även om filmmusiken i grunden har samma 

funktion så har den mycket större och bredare omfattning och kan variera mycket mer 

(beroende på vilken känsla som ska skapas). 15 

 

Gorbman menar att filmmusik fungerar för att avvärja två typer av obehag som är relaterade 

till filmupplevelsen. För det första avvärjer musiken otydligheter. Den ser till att det inte finns 

några otydligheter mellan de diegetiska bilderna och ljuden. Den styr tittaren mot den avsedda 

(”rätta”) meningen av de narrativa händelserna. Dessutom kan musiken etablera en historisk 

och geografisk stämning genom kulturella koder. Detta också för att undvika otydligheter. För 

det andra fungerar musiken för att hindra åskådaren från att uppfatta tekniska särdrag i filmer, 

                                                           
14 Gorbman, Claudia (2003), sid. 37 
15 Ibid., sid. 39f 
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som t.ex. klipp, kanten av filmduken, avsaknaden av ljudeffekter och dialog eller tomma 

bilder. Sådant kan nämligen hota åskådarens subjektiva bild av filmen.16 

 

Så trots att musiken normalt är underordnad andra ljud och det narrativa (exempelvis så sänks 

ofta musikens volym under dialoger) är den mycket viktig för att göra åskådaren mindre 

uppmärksam till tekniska aspekter av filmen och för att minska otydligheter. Musiken stärker 

den ”diegetiska illusionen”.17  

 

Gorbman nämner också temamusik. Detta är icke-diegetisk musik som upprepas flera gånger 

i filmen. Den typiska funktionen för sådan musik är att den associeras med personer, platser 

eller händelser.18 Ett exempel är Imperiets tema i Star Wars-filmerna. 

 

Jag ska också kort nämna något som Royal S. Browns tar upp i ”Overtones and Undertones”. 

Han menar att den icke-diegetiska musiken fungerar på tre nivåer. För det första ska musiken 

lindra ”rädslan” för mörker och tystnad (och liksom Gorbman säger han att musiken skulle 

dölja ljudet från projektorn under stumfilmstiden). För det andra är musiken ”en estetisk 

motvikt till filmens ikoniska/representativa natur”. För det tredje fungerar musiken för att 

stärka den narrativa effekten och styr tittaren eller lyssnaren mot kulturellt betingade synsätt 

på situationer och karaktärer.19 

 

I metodkapitlet nedan gör jag en sammanfattning av de teorier jag skrivit om här och 

formulerar ett antal frågor som jag ska använda mig av i min analys. 

 

2.3  TI D I G A R E  S T U D I E R  O C H  F O R S K N I N G 
Den tidigare forskningen om spelmusik är begränsad men jag har hittat två texter som jag ska 

nämna. 

 

Den första är artikeln ”From Bits to Hits – Video Games Music Changes its Tune” av Karen 

Collins i tidsskriften ”Film International” (#13). Artikeln fokuserar i huvudsak på 

utvecklingen av musik till TV- och datorspel från 1980-talet till nu och tar upp både 

industrins och teknikens utveckling. Jag kommer inte ta upp sådant i den här uppsatsen och 
                                                           
16 Gorbman, Claudia (2003), sid. 40f 
17 Ibid., sid. 41 
18 Gorbman, Claudia (1987), sid. 26f 
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jag har inte heller tillgång till de spel som nämns i artikeln. Däremot finns det några saker 

som är av intresse. Författaren nämner tidigt i artikeln att spelmusik besitter de flesta av 

filmmusikens funktioner: den etablerar miljöer, understryker rörelse och har narrativa 

funktioner. Musiken, och andra ljud i spel, kan också hjälpa spelaren att hitta sin karaktär i 

spelet, framhäva känslor, symbolisera särskilda händelser och föremål, samt peka spelaren i 

rätt riktning.20 Dessa idéer utvecklas inte vidare i artikeln men de tycks stämma ganska bra 

överens med de teorier om filmmusik jag kommer att använda mig av i analysen. Ett annat 

intressant avsnitt i artikeln är ett citat av kompositören, Andrew Boyd, till spelet Lord of the 

Rings: The Two Towers (2002). Det handlar om att teoretiker måste skilja på musiken i spel 

och filmer. 

 

In a game, a composer (or music editor, for that matter) usually has no control over 

how a scene unfolds: the player controls that. There is a very basic disconnect between 

music and the game, each of which happen over time but according to very different 

logic. Since the goals most of the time is to give the appearance that no matter what the 

player does, the music is appropriately supporting the action – to make it sound as if 

the music was composed exactly for the situation at hand, no matter what the situation 

is – games have begun adopting “adaptive” music system. This kind of system allows 

the game’s music to be manipulated by the game itself at runtime, according to a set of 

rules established by the composer/editor. The big issue is managing the tradeoff 

between moment-to-moment relevance in the soundtrack and some sense of musical 

integrity. It is possible to constantly switch pieces of music based on the action, but 

then the music will lose any sense of coherence, flow and integrity. On the other hand, 

just letting a piece of music play without regard to the action might end up with very 

inappropriate music at some points.21 

 

Det här kan vara värt att tänka på och det ska bli intressant att se om resultatet av min analys 

talar för eller mot Boyds påstående. 

 

En annan text jag ska nämna är en uppsats av Daniel Beckman; ”Datorspelsmusik: En 

undersökning om hur de känslor och associationer som den skapar hos lyssnare och huruvida 

kompositören lyckats förmedla spelets och musikens åsyftade känslor”. I uppsatsen görs en 

undersökning av gymnasieelever som är vana datorspelare. Eleverna fick höra ett antal 
                                                                                                                                                                                     
19 Brown, Royal S. (1994), sid. 32 
20 Collins, Karen (2005), sid. 5 
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spellåtar utan att veta vilket spel de tillhörde och i en enkät svara på frågor om musiken. 

Syftet var alltså att ta reda på om datorspelsmusiken lyckas skapa de känslor som de är 

menade att göra (vilket de också gjorde).22 Medan detta är en intressant studie så berör den 

inte riktigt det jag vill ta upp i den här uppsatsen. Dels för att helt andra spel tas upp och dels 

för att mitt syfte är snarare att ta upp spelmusikens funktioner i samband med spelen och inte 

riktigt vilka känslor den ska förmedla och den faktiskt förmedlar, även om jag kommer att 

beröra detta. 

 

                                                                                                                                                                                     
21 Collins, Karen (2005), sid. 17 
22 Beckman, Daniel (2004) 



 - 11 -

3.  METOD 

3.1  OL I K A  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 
Innan jag går vidare ska jag diskutera skillnaden i musikens förutsättningar i film och spel. 

Uppenbarligen finns det vissa tekniska och narrativa skillnader som är viktiga att nämna. 

 

Vi kan börja med de begrepp jag tog upp tidigare (sid. 3). Begreppet funktion skiljer sig inte 

alls från hur det används inom film. Det tycks också uppenbart att spel har en diegesis på 

samma sätt som filmer. Spelets värld, där händelserna utspelar sig, är dess diegesis, precis 

som för filmer. Spel har inte sällan också icke-diegetiska inslag i form av t.ex. berättare eller 

musik. Ett spels narration är i grund och botten detsamma som för en film men den fungerar 

annorlunda i och med att spelaren kan påverka händelserna på ett helt annat sätt. 

 

Kanske den viktigaste skillnaden mellan spel och filmer är alltså interaktivitet. Lev Manovich 

menar att det är överflödigt att prata om interaktivitet för datorer då det ligger i dess 

definition. Han påpekar också att även andra typer av verk kräver en viss grad av interaktivitet 

(t.ex. genom att åskådaren måste använda sin fantasi för att fylla i luckor i böcker eller 

konstverk).23 Men i vilket fall som helst vill jag påstå att datorspel är interaktiva på ett helt 

annat sätt än filmer och i och med det blir förutsättningarna för musiken annorlunda. 

Filmmusik följer ofta händelserna i bild. Den kan vara synkroniserad. Spelmusik däremot kan 

inte vara det, åtminstone inte i samma utsträckning som filmmusik. Musiken i spel kan sällan 

göra mer än anpassa sig ungefärligt efter en viss situation medan filmmusiken kan följa 

exakta rörelser i bild. Det kan finnas filmsekvenser i spel med synkroniserad musik men 

sådana sekvenser utgör normalt mycket små delar av spelen. Dessutom kan filmmusik 

fungera åt andra hållet, att bilden anpassas efter musik (även om det är ovanligare), vilket 

tycks vara orimligt för de flesta spel. 

 

”Kameravinkeln” i spel är vanligtvis helt annorlunda än vad den är filmer. Vanligtvis är 

kameran låst vid en viss position och följer händelserna därifrån. När det gäller 3D-spel är det 

ofta möjligt att vrida på kameran och byta vinkel. I spel förekommer det två typer av 

kameravinklar, första person eller tredje person. I första person ser man från sin spelkaraktärs 

ögon och i tredje person ser man utifrån karaktärerna (oftast snett bakifrån, med ”kameran” 

                                                           
23 Manovich, Lev (2001), sid. 55f 
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placerad strax ovanför karaktärerna). Kameran har under spelets gång bara möjlighet att följa 

ens egen karaktär (eller karaktärer) vilket gör den mer begränsad än i filmer där händelserna 

kan hoppa från och till personer på andra platser. 

 

Jag ska också nämna de videosekvenser som kan förekomma i spel. Dessa är inte sällan som 

små korta filmer. De visas vanligtvis vid särskilda tillfällen, t.ex. i spelets början och slut, om 

något särskilt händer. De kan visa andra platser och personer som man normalt inte kan se när 

man spelar. Jag kan tänka mig att musiken i sådana videoklipp fungerar ungefär på samma 

sätt som i filmer, då musiken här inte har samma begränsningar och friheter som i resten av 

spelet. 

 

En annan teknisk egenskap hos de flesta spel är att man kan justera bild och ljud i detalj. Det 

är möjligt att höja, sänka eller helt och hållet stänga av musiken om man önskar det. Jag kan 

tänka mig att det är möjligt att det går att göra på vissa DVD-filmer, men det hör i så fall till 

ovanligheterna. 

 

3.2  AV G R Ä N S N I N G A R 
Att avgränsa sig inom det här ämnet är svårt men nödvändigt. Först och främst tänker jag utgå 

från ett mycket begränsat antal spel. Det skulle vara orimligt att utgå från alltför många spel 

eftersom det dels skulle ta väldigt lång tid att lyssna på musiken – och när det gäller 

spelmusik är det nödvändigt att spela spelet och de flesta spel är tidskrävande – och dels 

skulle själva analysen sannolikt bli mycket lång och ohanterlig. Jag har också begränsat mig 

till en ett fåtal spelgenrer, men detta kan sägas vara mer eller mindre ofrivilligt då jag har mer 

erfarenhet av vissa genrer än andra när det gäller spel. 

 

När det gäller filmer så kommer jag visserligen använda mig av några filmer, men i huvudsak 

ska jag utgå från teorier som redan finns om filmmusikens funktioner och syften. Jag kommer 

inte i längd analysera någon films musik på samma sätt som jag tänkt analysera olika spels 

musik. Istället kommer jag, om det behövs, referera till en viss filmmusik i förhållande till den 

spelmusik jag analyserar. 

 

I analyserna kommer jag att fokusera på musikens funktion och syfte snarare än att beskriva 

musikens egenskaper (såsom toner, pitch, timbre etc.). Detta på grund av att jag inte kan 
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något om detta och dessutom skulle det krävas en uppsats i sig att gå in djupare på sådant. Jag 

kommer visserligen att enkelt beskriva hur musiken låter och ter sig, men dessa beskrivningar 

får tyvärr vara i det enklare laget, utan mer invecklade begrepp. 

 

Trots att ljudspåret består av tre delar – dialog, musik och effekter – ska jag försöka undvika 

att beröra dialog och ljudeffekter när det inte är absolut nödvändigt. Ibland kan det vara 

viktigt att ta upp musikens samband med andra delar av ljudspåret men jag vill att fokus ska 

ligga på musiken, det är ju trots allt det som uppsatsen ska handla om. 

 

Videoklipp i spel är intressanta men det är inte dem jag ska fokusera på. Jag kommer att 

nämna musiken i samband med videoklippen men jag kommer inte analysera dem och deras 

musik i längd. Det är en uppsats i sig. 

 

3.3  AN A L Y S M E T O D 
När jag ska analysera ett spels musik kommer jag först att lyssna på hur och när musiken 

spelas i spelet. Därefter kommer jag att lyssna på musiken utanför spelet, om möjligt. 

Lyckligtvis finns mycket av musiken från spel separat (t.ex. i installationsmappen på datorn 

eller att köpa som vanliga musikskivor). I själva analysen kommer jag att använda mig av de 

teorier som jag presenterade under teorikapitlet. Utifrån dessa teorier har jag utvecklat min 

frågeställning i detalj, till ett antal punkter som jag ska titta närmare på för att analysera 

musikens funktioner. 

 

ALLMÄNT OM MUSIKEN 

Jag ska först göra en allmän beskrivning av musiken i spelet. Jag ska ta upp i vilka 

sammanhang musiken spelas och vilka typer av musik som förekommer i spelet. Det är dessa 

musiktyper som jag kommer att ställa mot teorierna om filmmusik. Jag ska sedan kort 

beskriva ungefär hur musiken låter. Det blir dock i lekmanstermer då jag inte kan något om 

instrument eller noter. 

 

VAD HAR MUSIKEN FÖR ANDRA FUNKTIONER? 

Jag tänkte också försöka svara på vad en specifik spellåt har för funktion i sitt sammanhang 

(både inom och bortom de punkter jag tar upp nedan). Varför har man valt just den musiken? 

Vilka känslor försöker musiken skapa hos spelaren? Vad är musikens syfte i situationen då 
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den spelas? Det är också intressant att se hur musiken samarbetar med bilden och andra ljud 

för att skapa en viss känsla eller mening. De här frågorna kommer jag att ta upp i samband 

med det att jag beskriver musiken. 

 

ÄR MUSIKEN DIEGETISK ELLER ICKE-DIEGETISK? VAD HAR DET FÖR FUNKTION? 

Tillhör musiken spelets värld eller inte? Enligt Chion kan musiken växla mellan att vara 

diegetisk och icke-diegetisk på ett ögonblick utan att det stör åskådaren. Vad har det för 

funktion om musiken är diegetisk eller icke-diegetisk? 

 

SKULLE MUSIKEN SÄGAS TILLHÖRA KONTRAPUNKT ELLER SYNKRONISERING? 

Synkronisering innebär att musiken är sammanbunden med diegesis. Musiken fungerar bara 

för att förstärka och hjälpa det narrativa (även om den går bortom bilden). Kontrapunkt är 

också ett slags samspel mellan ljud och bild men ljudet ska bidra med något som inte visas i 

bild. Värt att nämna är att Buhler påpekar att dessa två kategorier sällan påträffas i sin renaste 

form. Det jag ska titta på här är huruvida musiken följer det narrativa eller om den går bortom 

det och skapar en egen känsla. 

 

HUR STYR MUSIKEN VÅR UPPMÄRKSAMHET? 

Ljud och musik i film kan styra vår uppmärksamhet mot en viss del av bilden eller mot andra 

ljud. Är detta sant för musiken i datorspel? I så fall vad är det den styr vår uppmärksamhet 

mot och varför? 

 

ÄR MUSIKEN EMPATISK ELLER OEMPATISK? 

Chion menar att musiken antingen är empatisk (”empathetic”) eller oempatisk 

(”anempathetic”). Empatisk musik följer scenens rytm och stämning och spelar på kulturellt 

betingade koder (sorg, lycka, rörelse etc.). Oempatisk musik anpassar sig inte efter scenens 

stämning eller rytm. Frågan är då om spelmusik kan delas in på samma sätt och hur skulle i så 

fall den musik jag analyserar delas in? 

 

HUR TEMPORALISERAS MUSIKEN? 

Det finns tre aspekter av temporalisering (”temporalization”): temporal animation, temporal 

linjärisering och temporal vektorisering (se sid. 6-7). Det jag ska titta på är om spelmusiken 

temporaliserar och i så fall på vilket sätt den gör det. 
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ANVÄNDS MUSIKEN FÖR ATT MINSKA VÅR ÄNGSLAN OCH SPÄNNING? 

Gorbman menar att bakgrundsmusik ska lätta på vår ängslan, irritation och spänning och göra 

oss mer mottagliga för filmen. Kan den spelmusik jag ska analysera ha liknande funktioner? 

 

FÖRHINDRAR MUSIKEN OTYDLIGHETER I NARRATIONEN? 

Det ska inte finnas några otydligheter i narrationen eller mellan de diegetiska bilderna och 

ljuden. En av musikens funktioner är att radera sådana otydligheter. Den styr åskådaren mot 

en viss mening av de narrativa händelserna. Den kan också etablera en historisk och 

geografisk stämning genom kulturella koder. Även om narrationen fungerar annorlunda i spel 

kanske spelmusiken har samma funktioner i detta avseende. Jag ska titta på om musiken 

minskar otydligheter i narrationen genom att leda oss genom narrationen och genom 

användandet av kulturella koder. 

 

HJÄLPER MUSIKEN VID HOPP I TID OCH RUM? 

Chion menar att musiken har stor rumslig och tidslig frihet (den kan hjälpa karaktärer färdas 

långa sträckor). Musiken kan underlätta hopp i tiden och rum och den kan göra utdragna 

scener bekvämare att se på. Stämmer detta in på spelmusiken? 

 

HINDRAR MUSIKEN OSS FRÅN ATT LÄGGA MÄRKE TILL TEKNISKA SÄRDRAG? 

Filmmusik fungerar också för att hindra åskådaren från att uppfatta tekniska särdrag som t.ex. 

klipp, kanten av filmduken, avsaknaden av ljudeffekter och dialog, tomma bilder eller annat 

som kan hota åskådarens subjektiva bild av filmen. Under stumfilmstiden dolde musiken 

ljudet från projektorn. Även om datorspel inte har riktigt samma tekniska egenheter som 

filmer kanske musiken har liknande funktioner. Datorn ger ifrån sig ljud och spelen kräver att 

dator laddar nya miljöer och bilder. 

 

FINNS DET NÅGON TEMAMUSIK I SPELET? VAD HAR DEN FÖR FUNKTION? 

Jag tog bara kort upp det Gorbman nämnde om temamusik i filmer. Sådan musik upprepas 

flera gånger och associeras med platser, händelser eller personer. Mycket musik i datorspel 

upprepas gång på gång men skulle ändå inte klassas som temamusik. Finns det något tema i 

de spel jag ska analysera och hur används de? 
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3.4  UR V A L  A V  M A T E R I A L 
Uppsatsen bygger uppenbarligen på vilken musik jag kommer att analysera. Jag har valt tre 

spel vars musik jag ska titta närmare på. Det är egentligen fler spel då det rör sig om serier 

bestående av flera spel. Hur som helst, jag har valt följande spel: Baldur’s Gate-serien (två 

spel), The Elder Scrolls-serien (fyra spel, men jag kommer bara använda mig av två) och 

Total War-serien (fyra spel). Jag kommer att kortfattat beskriva spelen i samband med 

analysen. 

 

Anledningen till att jag valt dessa spel dels att jag har spelat dem ganska mycket och är 

någorlunda bekant med musiken och dels att jag anser att de erbjuder lämplig musik att 

analysera. Det finns flera orsaker till detta. Baldur’s Gate-serien är särskilt lämplig då dessa 

spel i vissa fall använder musik på ett annorlunda sätt och det finns dessutom väldigt många 

olika typer av musik. The Elder Scrolls-seriens musik är i en stil för sig och är även intressant 

i hur pass mycket den skiljer sig från Baldur’s Gate-seriens musik. Total War-serien är en helt 

annan typ av spel och musiken används inte på samma sätt. 
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4. ANALYS 

4.1  BA L D U R’S  GA T E-S E R I E N 
Genre: Fantasy, Rollspel 

Produktionsår: Baldur’s Gate 1998, Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn 2000 

Musikkompositör: Michael Hoenig, Howard Drossin, Inon Zur (de två senare har bara gjort 

musiken till expansionen till Baldur’s Gate II: Shadows of Amn – Throne of Bhaal) 

 

Denna spelserie består av två spel; Baldur’s Gate (med expansionen Tales of the Sword 

Coast) och Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (med expansionen Throne of Bhaal). De är 

några av mina absoluta favoritspel och jag har spelat dem många gånger. Spelen Icewind Dale 

(2000) och Icewind Dale II (2002) är liknande spel vars musik komponerats av Jeremy Soule 

(som har gjort musiken till många spel, däribland Morrowind och Oblivion som jag ska 

analysera senare) respektive Inon Zur.  

 

Baldur’s Gate är ett slags rollspel som utspelar sig i en fantasyvärld (på en plats som kallas 

The Sword Coast, men endast i det första spelet kan man besöka staden som heter Baldur’s 

Gate). Man styr upp till sex karaktärer samtidigt varav en är spelets huvudperson som 

handlingen kretsar runt. Man kan fortsätta med samma karaktär genom båda spelen och dess 

expansioner tills sagan avslutas i Throne of Bhaal. Man ser karaktärerna i tredje person, snett 

uppifrån (spelen är 2D). Man reser runt genom olika landskap samt utforskar grottor och 

städer, under tiden man utför olika uppdrag. I båda spelen finns ett stort antal områden som 

består av skogar, städer, grottor och andra miljöer. Spelen är ganska fria, vilket innebär att 

man har stor frihet till var man vill resa, vilka karaktärer man vill ha med sig, hur man vill 

utveckla sin egen och andra karaktärer och vilka uppdrag man vill utföra och hur (förutom 

huvudstoryn som måste följas ganska strikt). 

 

OM MUSIKEN 

Baldur’s Gate-serien har mycket intressant musik. I hela serien finns det över 100 låtar och 

variationen mellan dem är ofta relativt stor om man jämför med till exempel musiken i The 

Elder Scrolls-serien. 
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Jag ska börja med att förklara hur och när musiken spelas i dessa spel. Jag kan inte säga det 

med säkerhet för att testa detta kräver otroligt mycket tid (det tar flera veckor att spela igenom 

dessa spel), men det verkar som att varje område i spelet har en stridsmusik och en icke-

stridsmusik. Vissa områden har mer än en av varje typ.  En del områden tycks sakna musik 

helt och hållet (åtminstone icke-stridsmusik). Stridsmusiken fungerar för övrigt på ett 

intressant sätt som jag återkommer till snart. Musiken byts inte alltid av direkt när låten slutar 

så det finns tysta avbrott (jag är osäker hur lång tid det tar innan musik börjar spelas igen, 

men det rör sig ofta om ett antal minuter). Detta gäller dock inte stridsmusikens speciella 

form. Det bör också nämnas att spelet går att pausa men musiken ligger kvar i alla fall. 

 

Det finns flera typer av musik i Baldur’s Gate-serien. Varje spel har sin egen startmusik som 

spelas när man sätter in skivan och får välja om man vill starta spelet eller inte. Dessutom har 

de varsin titelmusik (inklusive expansionen Throne of Bhaal) som spelas i menyn (t.ex. när 

man skapar sin karaktär eller justerar diversers inställningar). Därutöver finns det, som sagt, 

stridsmusik och icke-stridsmusik. Det finns också musikstycken som endast förekommer i 

videoklipp. 

 

Jag ska först nämna titelmusiken i Baldur’s Gate som spelas i menyn. Detta tema 

återkommer sedan i flera låtar i spelet, mest markant i låten för slutstriden. Titellåten 

innehåller bl.a. trummor och en ödesdiger kör men det är egentligen själva melodin som utgör 

temat. I stridsvarianterna av temat används också kör och trummor men inte i de lugnare 

låtarna. Där är temat också svårare att urskilja då väldigt korta snuttar från temat används. 

Baldur’s Gate II har en egen titelmusik vars stil skiljer sig markant från första spelets tema. 

Den innehåller visserligen körsång och trummor men melodin är annorlunda och musiken är 

inte lika ödesdiger. Denna musik återkommer inte heller någon annan gång i spelet. Vissa 

andra låtar har liknande stil men inte samma melodi. I Throne of Bhaal återgår man till första 

spelets tema till stor del, men det finns också en del inslag från titelmusiken i Baldur’s Gate II 

och vissa delar är helt nya. Temat återkommer dock inte senare i expansionen. 

 

Det finns en mängd stridsmusik i dessa spel, särskilt Baldur’s Gate II har många olika låtar. 

Totalt i båda spelen och i expansionerna finns det nästan 30 stridslåtar. Dessa låtar börjar 

spelas så fort strid utbryter och de avbryter då tvärt eventuell musik som spelades innan. 

Låtarnas melodier och stil varierar mycket men de är alla mer intensiva än icke-stridsmusiken 

och de har högre tempo (mer eller mindre). De är mer hetsiga är stridslåtarna i t.ex. 
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Morrowind eller Oblivion. Vilken låt som spelas beror på var man befinner sig i spelet. Vissa 

platser och motståndare har exempelvis mäktigare stridsmusik än andra.  Stridsmusiken är 

uppbyggd på ett annorlunda sätt som gör att den kan avslutas när som helst. Det tog mycket 

lång tid innan jag lyckades komma på hur det hela fungerade. Varje låt består av ett flertal 

mycket korta klipp (ca. 2 - 10 sekunder) som totalt bildar ett musikstycke på ungefär en eller 

två minuter. Det finns därutöver ett startklipp och ett eller flera slutklipp. Musiken startar med 

startklippet (som oftast är lite längre) och fortsätter därefter med resten av klippen. Så länge 

striden pågår så spelas klippen om och om igen (alltid i samma ordning), dock ej startklippet 

och slutklippet. När striden slutar börjar slutklippet (som också vanligtvis är lite längre) direkt 

efter det pågående klippet vilket gör att musiken kan få ett naturligt slut praktiskt taget när 

som helst. Den här metoden är intressant och det är roligt att de använder sig av den. Kanske 

vill man imitera filmmusikens förmåga att anpassa sig efter mer detaljerade händelser. Men 

frågan är om det verkligen är nödvändigt. I andra spel så tonar stridsmusiken bort istället och 

vanligtvis finns det inga problem med det. Stridsmusikens snabbare tempo gör striderna i 

spelet mer intensiva och den riktar spelarens uppmärksamhet mot striden. 

 

Icke-stridsmusiken är väldigt varierande. Att kalla det ”icke-stridsmusik” är en förenkling. 

Det gäller alltså all musik som inte är stridsmusik (eller titelmusik för den delen). Nästan 

varje område man kan befinna sig i har en eller fler låtar som spelas när strid inte pågår (vilket 

är större delen av tiden). Många låtar spelas i flera olika områden. Musiken är mycket 

varierande och det finns några olika typer av musik. Det finns ingen given indelning av 

musiken i spelet så jag hittar på musiktyperna efter vilken typ av områden de spelas i. Det 

finns resemusik, tavernamusik, dungeon-musik, tempelmusik, stadsmusik, överklassmusik, 

borgmusik, nattmusik, personmusik, drömmusik och Throne of Bhaal-musik. Jag ska kort gå 

igenom dessa typer. Först kan det vara på sin plats att påpeka att all denna musik fungerar 

strikt som bakgrundsmusik, vare sig den är diegetisk eller ej. 

 

Resemusiken är vanligast i det första spelet och spelas i de utomhusmiljöer man kan resa 

genom utanför städerna (skogar, ängar, bergsområden etc.). Musiken har ett mycket lugnt 

tempo och försöker sannolikt spela på att förstärka känslan av naturen och de öppna 

miljöerna. 

 

Tavernamusiken spelas i de tavernor och värdshus man kan besöka i spelet.  De spelas 

framförallt med blås- och stränginstrument, tamburiner och slagverk, och tillsammans med 
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diegetiska ljud försöker de troligen ge känslan av medeltida spelmän och trubadurer. Musiken 

kan antas vara diegetisk även om man aldrig ser någon som spelar. 

 

Dungeon-musik spelas i ”dungeons” (den direkta översättningen skulle vara fängelsehåla 

men det är knappast en tillfredställande översättning när det gäller fantasyspel, snarare klassas 

mörka ruiner, grottor och andra onda inomhusmiljöer som ”dungeons”). Musiken är mörk och 

”ondskefull” (vissa mer än andra). Alla dessa låtar (ungefär ett dussin i antalet) är ganska lika 

varandra och de använder sig ofta av långsamt trummande, en olycksbådande kör och andra 

hotfulla ljud. När man i spelet befinner sig i en dungeon kan man vara säker på att det 

kommer att hända något obehagligt och musiken hjälper till att stärka den känslan. 

 

Tempelmusik spelas, som man kanske kunde gissa, i tempel. Det finns bara tre sådana låtar 

och de är alla under minuten långa. De utgörs i huvudsak körmusik, men av mycket mer 

harmoniskt natur än de till stridsmusiken och dungeon-musiken. Musiken skulle kunna antas 

vara diegetisk och komma från sjungande präster eller munkar men det är inte lika uppenbart 

som för tavernamusiken. Musiken ingjuter en ganska fridfull känsla vilket passar bra i spelets 

tempel som är platser där man kan få hjälp med olika saker. 

 

Stadsmusiken kan höras i städerna. Den är till viss del lik resemusiken men den är lite 

muntrare och använder sig av tamburin, flöjt och luta i en större utsträckning. I Baldur’s Gate 

II befinner man sig längre söderut än i första spelet och det kan höras på musiken då man 

försökt ge den en sydligare känsla med än mer flöjt- och bjällerljud. Musiken är inte lika 

fridfull som resemusiken utan ger snarare en känsla av rörelse och händelser. 

 

Överklassmusiken spelas i finare byggnader (andra byggnader har normalt resemusik eller 

stadsmusik, beroende på var de finns). Det är lugna låtar som spelar på ganska stereotypisk 

överklassmusik, med t.ex. cembalo, som verkligen ger intrycket att man befinner sig på en 

finare plats. Musiken skulle kunna vara diegetisk men inte heller här finns någon som spelar 

musiken. 

 

Borgmusiken spelas bara på ett enda ställa i Baldur’s Gate II men det finns hela tre låtar i 

alla fall (alla är dock mindre än minuten långa). De använder sig mycket av mäktiga trummor 

och körmusik. De försöker sannolikt ge känslan av en mäktig fästning. 
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Nattmusiken spelas i städer eller utomhusmiljöer när det är natt då den ersätter resemusiken 

eller stadsmusiken. Det är ganska spännande musik (spelar på faror som lurar i natten). Vissa 

av låtarna påminner om dungeon-musiken men de är inte lika mörka och har också inslag av 

rese- eller stadsmusiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Natt i staden Baldur’s 

Gate. En särskild typ av spännande 

musik spelas som inte förekommer 

någon annanstans i spelet. 

 

Personmusik förekommer bara i Baldur’s Gate II. I det spelet kan man interagera mer med 

de andra karaktärerna man styr och vissa av dem har egna låtar. Dessa låtar är lugna och 

ganska känslostarka. Man skulle kunna säga att det rör sig om temamusik då de är 

förknippade med särskilda karaktärer. 

 

Drömmusiken är väldigt ovanlig och förekommer bara i Baldur’s Gate och någon gång i 

Throne of Bhaal (men jag är osäker på när för jag har inget minne av några drömsekvenser). 

Musiken påminner om dungeon-musiken men är mer olycksbådande och tragisk. Den 

används oftast som bakgrundsmusik till en berättarröst (när man drömmer). 

 

Throne of Bhaal-musiken förekommer uppenbarligen endast i Throne of Bhaal men den har 

en annorlunda stil än all annan musik i spelserien (det är ju inte heller samma kompositör). 

Alla låtar är ganska lika varandra. Det är mäktig och ödesdiger musik som använder sig 

mycket av trummor och körmusik. Jag tror de spelar på att det är slutet av serien och den 

slutgiltiga uppgörelsen är nära. Några av låtarna använder sig inte lika mycket av trummor 

och de är mindre intensiva men de spelar på samma känslor.  
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Musiken i Baldur’s Gate-spelen tycks vara inspirerad av filmmusik i ganska stor utsträckning. 

Variationen och dess anpassningsförmåga är större än i The Elder Scrolls-spelen och används 

i större utsträckning för att etablera en särskilt plats eller person, snarare än att fungera bara 

som bakgrundsmusik. Musiken kan i sig berätta om platsen man befinner sig på och i viss 

mån även vad som händer. 

 

ÄR MUSIKEN DIEGETISK ELLER ICKE-DIEGETISK? VAD HAR DET FÖR FUNKTION? 

I och med tavernamusiken har Baldur’s Gate-serien mer diegetisk musik än de flesta andra 

spel. Tempel- och överklassmusiken skulle också kunna räknas som diegetisk. Det finns dock 

inga situationer där man kan se någon som spelar musiken. Resten av musiken är icke-

diegetisk. 

 

SKULLE MUSIKEN SÄGAS TILLHÖRA KONTRAPUNKT ELLER SYNKRONISERING? 

Musiken (alla typer av musik) anpassar sig efter det som händer i diegesis så det verkar 

rimligt att säga att den till stor del tillhör synkronisering. T.o.m. mer än i många andra spel 

när det gäller stridsmusiken som kan avslutas mycket tvärt om striden slutar. Musiken kan 

dessutom anpassa sig efter tidpunkten, med nattmusiken på natten och rese- eller 

stadsmusiken på dagen. Musiken går inte bortom det som händer i spelet. 

 

HUR STYR MUSIKEN VÅR UPPMÄRKSAMHET? 

Musiken hjälper till att etablera stämningen beroende på var man befinner sig och vad man 

gör. Om strid bryter ut är musiken snabb att påpeka detta, även om man själv inte upptäckt det 

än. Musiken kan understryka vissa känslor eller varna oss för faror, och i vissa fall, som med 

personmusiken, rikta vår uppmärksamhet mot en viss person. Normalt skulle man dock lägga 

märke till alla dessa saker i alla fall. 

 

ÄR MUSIKEN EMPATISK ELLER OEMPATISK? 

Mest empatisk då musiken följer spelets rytm i ganska stor utsträckning. T.ex. är resemusiken 

lugn och stridsmusiken tempofylld. Musiken går sällan bortom narrationen. Däremot kan den 

inte helt anpassa sig efter det som händer och det kan uppstå situationer där musiken blir 

oempatisk. T.ex. så ändras inte musiken om någon av ens karaktärer dör (så länge det inte är 

protagonisten), vare sig det sker under stridsmusiken eller den gladlynta tavernamusiken. 
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HUR TEMPORALISERAS MUSIKEN? 

Temporalisering är svårt att tillämpa på spelmusik, men man kan säga att det i huvudsak är 

temporal animation som verkar i Baldur’s Gate. Musiken bidrar till den temporalisering som 

erbjuds av bilden. Om t.ex. en strid pågår behöver den visserligen inte synas bild (om man har 

flyttat kameran) medan stridsmusiken spelas, vilket skulle kunna vara ett fall av temporal 

linjärisering eller vektorisering, då ljudet är det enda som erbjuder någon temporalisering. 

Men det är undantagsfall och i huvudsak är det alltså temporal animation som gäller, om 

något. 

 

ANVÄNDS MUSIKEN FÖR ATT MINSKA VÅR ÄNGSLAN OCH SPÄNNING? 

Större delen av musiken kan sägas göra det. En del musik försöker givetvis bygga upp en viss 

spänning men det är i så fall en spänning som hör till spelet, precis som spännande musik kan 

bygga upp stämningen i filmer. Över lag skulle jag nog påstå att musiken stärker 

spelupplevelsen, oavsett om det är en behaglig och harmonisk musik eller en hetsig 

stridsmusik. 

 

FÖRHINDRAR MUSIKEN OTYDLIGHETER I NARRATIONEN? 

Nej, inte direkt. Vi kan ta storyn i Baldur’s Gate som exempel. Under hela spelet får man lite 

ledtrådar som man följer och det är ibland svårt att hålla reda på allt. Första gången jag 

spelade spelet förstod jag inte vad storyn gick ut på förrän i slutet och musiken bidrar inte 

med något som gör det lättare. Musiken kan visserligen etablera en stämning beroende på var 

man befinner sig men den enda gången som musiken kan förtydliga något i narrationen är vid 

slutstriden i Baldur’s Gate. Innan striden spelas drömmusiken som man tidigare bara hört i 

drömmarna som är intimt förknippade med storyn. När striden sedan börjar spelas 

temamusikens mest öminösa stridsvariant. Men även om musiken inte varit där skulle man ha 

goda skäl att tro att det är den slutgiltiga uppgörelsen det handlar om. Den enda musiken i 

spelet som skulle kunna sägas hjälpa oss hänga med i handlingen bättre är personmusiken 

som understryker att en viss person har något viktigt att säga. 

 

HJÄLPER MUSIKEN VID HOPP I TID OCH RUM? 

Hopp i tid och rum i Baldur’s Gate-spelen utgörs i huvudsak av att man reser från en plats till 

en annan, vilket kräver att det nya området laddas. Men ingen musik hörs under 

laddningstiden så på så sätt kan musiken inte göra hopp i tid och rum mer bekväma. I övrigt 

finns det inte så många tillfällen där det krävs. 
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HINDRAR MUSIKEN OSS FRÅN ATT LÄGGA MÄRKE TILL TEKNISKA SÄRDRAG? 

På sätt och vis kan den sägas göra det. Som jag nämnde används inte musik under 

laddningstider, vilket kan vara desillusionerande. Musiken kan inte ”hacka” på samma sätt 

som bilden. Om spelets bildrutor per sekund (frames per second) är låg blir rörelserna ojämna 

och knyckiga men musiken påverkas inte av detta och kan därför bidra till illusionen att spelet 

flyter som det ska (till en viss grad i alla fall). När inga andra ljud hörs kan musiken också 

fungera för att dölja ljudet från datorns fläktar. 

 

FINNS DET NÅGON TEMAMUSIK I SPELET? VAD HAR DEN FÖR FUNKTION? 

I Baldur’s Gate finns det som sagt ett tema i musiken som återkommer i flera låtar, i 

huvudsak i titelmusiken och under slutstriden. I dessa två fall har den sannolikt funktionen att 

understryka huvudstoryn. När temat dyker upp i andra låtar har det inte samma funktion. Där 

tycks man bara vara ute efter temat i sig, för musiken har inget med huvudstoryn att göra i 

dessa fall. På sätt och viss skulle all musik i spelet kunna räknas som temamusik då de 

förknippas med särskilda platser och spelas varje gång man befinner sig där, men om man 

skulle definiera ett tema i ett datorspel på det sättet skulle praktiskt taget all spelmusik vara 

temamusik då få spel inte använder låtar mer än en gång. Personmusiken i Baldur’s Gate II 

skulle jag dock hellre räkna som ett tema eftersom den förknippas med personer och inte 

platser och de erbjuder ledtrådar till handlingen på ett sätt som ingen annan musik i spelet gör. 

 

4.2  TH E  EL D E R  SC R O L L S- S E R I E N 
Genre: Fantasy, Rollspel 

Produktionsår: The Elder Scrolls III: Morrowind 2002, The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 

Musikkompositör: Jeremy Soule 

 

Dessa två spel är påkostade produktioner, särskilt Oblivion. T.ex. så har bl.a. Patrick Stewart, 

Sean Bean och Terence Stamp gjort några av rösterna. Dessa två spel är också fantasyrollspel 

(de utspelar sig på kontinenten Tamriel). Man skapar sin egen karaktär som man sedan kan 

utforska världen med. I Oblivion kan karaktärens utseende utvecklas i extrem detalj. Man ser 

världen i första person, i princip med sin karaktärs ögon alltså (det är dock möjligt att gå ut till 

tredje person). Detta innebär givetvis att världen är 3D. Båda spel har en mycket stor värld 

och man kan besöka varenda liten del av dem och prata med praktiskt taget alla personer man 

möter. Liksom i Baldur’s Gate kan man utforska världen, utföra uppdrag och utveckla sin 
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karaktär. Spelen är på många sätt än mer fria än Baldur’s Gate då världen är större och det 

finns mängder med platser som inte är relaterade till något uppdrag, men samtidigt mindre 

fria då man har färre handlingsalternativ inom varje uppdrag. I Oblivion är världen än större, 

men alternativen färre. 

 

En intressant sak med Morrowind och Oblivion är att musiken ligger väldigt lättillgänglig i 

installationsmappen på datorn i mp3-format. Man kan enkelt lägga in egna låtar som 

automatiskt spelas upp i spelet.  

 

OM MUSIKEN 

Musiken i Morrowind och Oblivion fungerar på ungefär samma sätt även om den är lite mer 

utvecklad i Oblivion. Båda spelen har varsin temalåt. Oblivions tema bygger delvis på delar 

av temat från Morrowind, men i Oblivion är temat mer storslaget. Samma tema förekommer i 

flera låtar i båda spelen. Alla låtar i spelen, utom temalåten, spelas till synes i slumpmässig 

ordning. Musiken spelas nästan konstant, så fort en låt slutar början en annan så musikspåret 

är aldrig tyst. Det finns ett fåtal videoklipp i båda spel men de använder sig inte av någon unik 

musik. I båda spelen är musiken uteslutande bakgrundsmusik vars huvudsaklig funktion tycks 

vara att göra spelupplevelsen trevliga, etablera miljöer och händelser och kanske bara att se 

till att det inte är tyst. 

 

Utöver temalåten som används som titellåt i spelets början finns det två typer av musik i 

Morrowind: ”explore” och ”battle”. Det finns sju utforskningslåtar (explore) på ungefär tre 

minuter vardera. De spelas så länge spelarens karaktär inte hamnar i strid. Den här musiken är 

lugn och harmonisk och de ger en känsla av resande i de öppna landskapen. Titellåten (alltså 

temalåten) är också inbakad bland utforskningslåtarna och dyker upp lite då och då. Det finns 

sju stridslåtar (battle) som vardera är strax över två minuter. En av dem börjar spelas så fort 

en strid utbryter (så fort ens karaktär blir anfallen faktiskt, så man kan höra på musiken om 

man blir anfallen även om man inte kan se sin motståndare). Stridsmusiken är lite mer 

intensiv, lite snabbare, men ändå, i min mening, ganska lugn för att vara stridsmusik. Till 

skillnad från utforskningsmusiken, förutom temalåten, kan det ofta höras trummor i 

stridsmusiken. 

 

Musiken i Oblivion är som sagt lite mer utvecklad. Här finns inte bara två typer av musik 

utöver temalåten (som i Oblivion bara spelas i början av spelet i menyn och i introvideon), 
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utan hela fyra typer av låtar: ”atmosphere”, ”battle”, ”dungeon” och ”town”. Atmosphere är 

motsvarigheten till Morrowinds utforskningsmusik och spelas när man befinner sig utomhus 

och inte i en stad. Det finns sju sådana låtar på ungefär tre-fyra minuter vardera. De påminner 

om Morrowinds utforskningsmusik i och med att de är lugna, men det finns uppenbara 

skillnader i stilen och i de instrument som används (som jag tyvärr inte är kapabel att 

beskriva). Musiken passar bra ihop med Oblivions storslagna landskap och miljöer.  

 

 

Figur 2. Vy i Oblivion. 

I förgrunden syns ett 

öppet landskap, där 

bortom en skog och 

längst bort några berg. 

Ett torn från en stad 

sticker upp bakom 

skogen. Den lugna och 

harmoniska atmosfär-

musiken spelas. 

 

Stadsmusiken (town) påminner mycket om utforskningsmusiken men är lite mer ”hemtrevlig” 

och spelar inte på landskapen på samma sätt. Den stärker den vänskapliga känslan som 

städerna ger. Det finns fem sådana låtar på två-tre minuter och de spelas när man befinner sig 

i en av spelets städer. Dungeon-musiken spelas när man befinner sig i en ”dungeon” (se 

dungeon-musik för Baldur’s Gate ovan). Det finns fem sådana låtar på mellan en och två 

minuter vardera. Låtarna är mörka och spöklika. Vissa delar av dem låter lite som 

bakgrundsljud (t.ex. vinande ljud) som skulle kunna komma från någonstans i diegesis. 

Stridsmusiken (battle) i Oblivion har ungefär samma stil som stridsmusiken i Morrowind men 

de är lite mer intensiva och mer varierande. Trummor är ganska vanliga, liksom i Morrowinds 

stridsmusik. En av låtarna ackompanjeras av en enkel ”aah-ande” kör. Det finns åtta 

stridslåtar i Oblivion, vardera strax över minuten lång. 

 

Till skillnad från musiken i Baldur’s Gate så kan musiken i dessa två spel inte etablera platser 

på samma sätt. I Morrowind är musiken mest begränsad och samma musik spelas i mörka 

hålor som på öppna slätter. I Oblivion tillåts etablering av särskilda miljöer i större 
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utsträckning men inte i närheten av Baldur’s Gates musik där varje område har mer unik 

musik. På så sätt kan det sägas att den huvudsakliga funktionen för musiken i Morrowind och 

Oblivion verka som bakgrundsmusik; höja stämningen och se till att det inte är tyst. 

 

ÄR MUSIKEN DIEGETISK ELLER ICKE-DIEGETISK? VAD HAR DET FÖR FUNKTION? 

Musiken är uteslutande icke-diegetisk. Dungeon-musiken i Oblivion har vissa inslag som kan 

uppfattas som diegetiska, men jag skulle inte vilja räkna den som sådan i vilket fall. Musiken 

fungerar som bakgrundsmusik i alla situationer. 

 

SKULLE MUSIKEN SÄGAS TILLHÖRA KONTRAPUNKT ELLER SYNKRONISERING? 

Liksom i Baldur’s Gate anpassar sig musiken efter det som händer, men variationen av låtar 

är som sagt mindre. Men musiken går inte bortom bilden så jag skulle klassa musiken som 

synkroniserad, men det är svårt att applicera detta på spelmusik. 

 

HUR STYR MUSIKEN VÅR UPPMÄRKSAMHET? 

Stridsmusiken framförallt informerar spelaren om att strid är på gång (ungefär som i Baldur’s 

Gate-serien). Musiken börjar så fort någon eller något anfaller ens karaktär, vare sig man 

upptäckt det eller ej, och musiken varnar då för en kommande fara. På samma sätt kan man 

också veta om en strid är slut eller ej, om musiken ligger kvar innebär det att det finns fler 

fiender som är ute efter en. Man skulle kunna påstå att utforskningsmusiken styr vår 

uppmärksamhet mot miljöerna man reser genom, inte minst atmosfärmusiken i Oblivion där 

man har lagt stor vikt på de vackra landskapen, men musiken är densamma överallt (även om 

det inte finns några intressanta landskap att titta på), vilket innebär att musiken i sig inte kan 

styra vår uppmärksamhet på det sättet, utan endast i samspel med bilden. 

 

ÄR MUSIKEN EMPATISK ELLER OEMPATISK? 

I Morrowind är musiken mer oempatisk än i Oblivion då det finns färre typer av musik. 

Utforskningsmusiken hörs både i mörka grottor och på öppna grässlätter trots att miljöerna är 

vitt skilda. Man kan tycka att den harmoniska resemusiken inte passar in när man försöker 

smyga förbi ett stort troll (men detta kan hända även i Baldur’s Gate-spelen) och på så sätt 

kan musiken sägas vara oempatisk. I Oblivion är variationen större men fortfarande 

begränsad. Men under större delen av tiden är musiken empatisk då den allt som oftast 

anpassar sig någorlunda till stämningen (om det nu är strid, städer, dungeons eller resor). 
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HUR TEMPORALISERAS MUSIKEN? 

Som sagt svårt att tillämpa på spelmusik men man kan nog påstå att temporal animation 

verkar i Morrowind och Oblivion. Musiken är dock vagt animerande eftersom den är ganska 

lugn och regelbunden (även stridsmusiken). Exemplet med temporal linjärisering och 

vektorisering som jag tog upp för Baldur’s Gate-spelen går inte riktigt att anpassa på The 

Elder Scrolls-spelen då man inte kan lämna sin karaktär med ”kameran” och man är således 

fast i händelsernas centrum. 

 

ANVÄNDS MUSIKEN FÖR ATT MINSKA VÅR ÄNGSLAN OCH SPÄNNING? 

Musiken i The Elder Scrolls-serien är bra exempel på sådan musik. Det är typisk ”trevlig” 

bakgrundsmusik och jag kan väl tänka mig att den har en lugnande effekt. Den ger lite mer 

djup och stämning i spelet (förstärker illusionen). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. En stad i 

Oblivion, med typisk, 

hemtrevlig stadsmusik. 

 

FÖRHINDRAR MUSIKEN OTYDLIGHETER I NARRATIONEN? 

Musiken följer inte storyn, bara platser (till en viss del) och strider, och gör ingenting för att 

förtydliga eventuella luckor i narrationen. Å andra sidan är storyn ganska tydlig i båda spelen 

och musiken behövs inte för att man ska förstå vad som händer. 

 

HJÄLPER MUSIKEN VID HOPP I TID OCH RUM? 

Liksom i Baldur’s Gate-spelen sker hopp i tid och rum genom att man reser från en plats till 

en annan men laddningstiderna är kortare och dessutom börjar musiken från det område man 

är på väg till att spelas redan innan spelet har laddat klart. Man kan också hoppa i tiden på 

samma plats genom att vila (vilket fungerar på samma sätt som att resa) och där gäller samma 
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sak (om musiken överhuvudtaget slutar spela). Så jag vill hävda att musiken till viss del i alla 

fall gör hopp i tid och rum mer bekväma. 

 

HINDRAR MUSIKEN OSS FRÅN ATT LÄGGA MÄRKE TILL TEKNISKA SÄRDRAG? 

På samma sätt som i Baldur’s Gate-spelen, med att musiken kan få det att verka som att spelet 

inte går så ”hackigt” (om det nu gör det) och att musiken kan dölja ljudet från datorns fläktar. 

Dessutom har Morrowind och Oblivion musik under laddningstiderna vilket kan vara ganska 

skönt medan man väntar. 

 

FINNS DET NÅGON TEMAMUSIK I SPELET? VAD HAR DEN FÖR FUNKTION? 

Ja, en melodi återkommer i båda spelens titelmusik och i en del andra låtar. Jag tror det i 

huvudsak används för att känneteckna The Elder Scrolls-serien. Oblivions mer storslagna 

version i titelmusiken kanske användas för att understryka att det spelet är än större och mer 

episkt än Morrowind. Oblivions tema är för övrigt speciellt i serien i och med att det inte 

används som bakgrundsmusik när man spelar. 

 

4.3  TO T A L  WA R- S E R I E N 
Genre: Strategi 

Produktionsår: Shogun: Total War 2000, Medieval: Total War 2002, Rome: Total War 

2004, Medieval II: Total War 2006 

Musikkompositör: Jeff van Dyck 

 

Dessa fyra spel och deras expansioner (Mongol Invasion till Shogun: Total War, Viking 

Invasion till Medieval: Total War och Barbarian Invasion till Rome: Total War) är 

strategispel som utspelar sig i en historisk miljö. Spelen består i princip av två delar. Först har 

vi kampanjkartan. Det är en karta över Europa (eller Japan i Shogun: Total War). På kartan 

finns ett antal områden och städer. Ett antal riken (”factions”) kämpar om herravälde. Man 

utvecklar sitt rike genom att bygga upp sina städer och arméer. Man kan sedan göra 

diplomatiska avtal med andra riken (som t.ex. handelsavtal eller allianser), skicka ut agenter 

för att utföra särskilda uppdrag och föra krig mot sina fiender. Spelaren styr alla agenter, 

arméer och städer i ett visst rike medan datorn styr resten. Kampanjen är turordningsbaserad, 

vilket innebär att varje rike utför alla sina handlingar för en runda i taget. Den andra delen av 

spelen består av strider som utkämpas på ett mindre slagfält mellan två eller flera arméer. Här 
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gäller det helt enkelt att besegra motståndarens armé med hjälp av en variation av olika typer 

av soldater. Som spelens titlar kanske avslöjat utspelar de sig i olika historiska tidsperioder. 

Shogun utspelar sig i medeltidens Japan, Medieval och Medieval II i Europa mellan 1000- och 

1400-talet (expansionen Viking Invasion till Medieval utspelar sig i Norden och de brittiska öarna 

under vikingatiden) och Rome utspelar sig under den tidigare Romartiden (från ca. 300 f.Kr. till 

år 0, expansionen Barbarian Invasion utspelar sig under Romarrikens fall under 3- och 400-

talet e.Kr.). 

 

I min analys kommer fokus att ligga på Medieval och Rome då jag har spelat dessa spel mest. 

Medieval II släpptes för några veckor sedan och jag har inte haft möjlighet att lyssna på 

musiken ordentligt. I vilket fall fungerar musiken ungefär likadant i alla spel. 

 

OM MUSIKEN 

Musiken i Total War-serien används på ett enkelt sätt. Det finns inget genomgående tema som 

sträcker sig över alla spel. Istället har man satsat på att musiken ska etablera geografiska och 

historiska stämningar och miljöer. Musiken hjälper också för att göra spelupplevelsen mer 

bekväm. Musiken ligger nästan uteslutande i bakgrunden och drar sällan till sig någon 

uppmärksamhet. Därmed inte sagt att den fungerar på samma sätt som typisk 

bakgrundsmusik. Musiken spelas inte non-stop utan när en låt slutar så dröjer det ofta en liten 

stund innan nästa börjar. Det verkar som att låtarna spelas i slumpmässig ordning (bland de 

låtar som gäller för situationen). Alla spel har ett antal typer av musik: titelmusik, intromusik, 

kampanjmusik, slagsfältsmusik (spänningsmusik, mobiliseringsmusik och stridsmusik) och 

vinst/förlustmusik.  

 

Titelmusiken spelas i menyn, innan man börjar spela. Medieval har en titellåt som till stor del 

utgörs av en ödesdiger kör. I Rome finns det två låtar som byter av varandra. Båda är ganska 

spännande låtar i stil med Medievals titelmusik. Jag är osäker på hur många låtar det finns i 

Medieval II men även dem tycks ha en stil som liknar den i Medieval. 

 

Intromusik tycks bara finnas i Rome och Medieval II. De spelas under ett videoklipp när man 

startar kampanjer och är därför inte av lika stort intresse för den här uppsatsen. Det är värt att 

påpeka hur denna musik, åtminstone i Rome, varierar beroende på vilken kultur man spelar 

som. Barbarstammarnas musik ger en känsla av vildmarkens ociviliserade stammar. 

Ökenfolkens (t.ex. Karthago och Egypten) musik använder sig mycket av slagverk, bjällror 
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och andra instrument som ger en känsla av österns öken. Eftersom spelets fokus ligger på 

Romarna är deras musik starkare och mäktigare än de andras. 

 

Kampanjmusiken förekommer i alla spel. Musiken spelas när man befinner sig på 

kampanjkartan. Gemensamt för alla spel är att musiken är ganska lugn och strikt ligger i 

bakgrunden (den är t.o.m. svår att lägga märke till om man inte försöker). I Shogun finns bara 

fyra korta låtar. Man använder instrument som låter typiskt japanska. I Medieval (och troligen 

även i Medieval II) finns det två typer av kampanjmusik: europeisk och arabisk. Båda har två 

låtar för vintern och två för sommaren, men jag har tyvärr ingen aning om hur de fungerar då 

varje spelrunda i Medieval motsvarar ett års tid. Musiken nyttjar många andra ljud som skulle 

kunna betraktas som diegetiska, som t.ex. fågelkvitter, hästhovar, påfågelstjut, vind och regn. 

Sommarmusiken använder mycket fågelkvitter medan vintermusiken har många vind- och 

regnljud. Kampanjmusiken i Rome fungerar på ett liknande sätt men saknar andra ljud än 

själva musiken. Romarna och ökenfolken har varsin unik kampanjlåt men det finns också 

vissa låtar som spelas oavsett vilken kultur man spelar som. Romarnas musik är t.ex. en lugn 

sång på latin. På kampanjen i Rome och Medieval II finns en slags stridsmusik som spelas 

innan man börjar en strid. Dessa låtar är mer intensiva och har ett högre tempo. 

 

 

Figur 4. Sommar vid 

den Romerska gränsen 

norr om Alperna på 

kampanjkartan i 

Rome: Total War – 

Barbarian invasion, 

ackompanjerad av en 

lugn sång på latin. 

 

Slagfältsmusiken är den musik som spelas på slagfältet. Den kan delas in i tre delar: 

spänningsmusik, mobiliseringsmusik och stridsmusik. Liksom i Baldur’s Gate-spelen kan 

man pausa spelet när man befinner sig på slagfältet men till skillnad från Baldur’s Gate så 

stoppas också musiken om man gör det. Shogun saknar både spännings- och 

mobiliseringsmusik och dess stridsmusik är densamma oavsett vilket rike man spelar som. I 

Medieval beror musiken på om man spelar som ett europeiskt eller islamskt rike och det kan 
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lätt höras vilken kultur musiken är menad för. Den europeiska musiken använder sig t.ex. av 

körsång medan den arabiska musiken har en stereotypisk arabisk musik (om det faktiskt är så 

vet jag inte, men musiken spelar som sagt på konventioner). I Medieval II verkar det som att 

de vänt på steken och istället gjort som så att vilken musik som spelas beror på var slagfältet 

ligger. Musiken är, av vad jag hittills kan döma, liknande den i Medieval, men den tycks vara 

mer utvecklad och varierande. I ökenområden har musiken en arabisk klang och i europeiska 

områden har den en mer europeisk stil. I Rome är slagfältsmusiken varken beroende av var 

man befinner sig eller vilket rike man spelar med, all musik är generell. 

 

 

Figur 5. Marscherande 

riddare på en kulle i 

Medieval II: Total 

War. I bakgrunden 

spelas mobiliserings-

musiken. 

 

Spänningsmusiken spelas från det att man börjar placera ut sina soldater (innan striden 

börjar) och antingen till låten slutar eller till det att den byts ut av mobiliseringsmusiken eller 

stridsmusiken. Gemensamt för spänningsmusiken i alla spel är att den har ett ganska långsamt 

tempo men ändå en spännande och aningen olycksbådande klang. Det ger en känsla av 

”lugnet före stormen”. 

 

Mobiliseringsmusiken fungerar som en slags upptrappning till striderna. De har ett aningen 

lugnare tempo än stridsmusiken (jag tror att de satsat på något slags marschtempo). Musiken 

spelas på slagfältet så fort en grupp av ens egna soldater flyttar sig och ända till låten är slut 

eller närstrid utbryter. 

 

Stridsmusiken börjar spelas så fort närstrid utbryter och den avbryter då eventuell 

mobiliseringsmusik. Den är mer intensiv och har i regel ett högre tempo än andra låtar i 

spelen. Trots detta tenderar den att hamna i bakgrunden då andra ljudeffekter från striden 

dominerar. Det går visserligen att höja musikens volym men i stridens hetta kan det vara 

viktigt att hålla koll på andra ljud. I vilket fall som helst är stridsmusiken passande musik för 

striderna, den tycks matcha soldaterna kämpande. 
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Vinst/förlustmusik spelas helt enkelt när man vinner eller förlorar, antingen ett enskilt slag 

eller hela spelet. I Medieval är musiken beroende på om man spelar som europé eller arab och 

liksom kampanj- och slagfältsmusiken spelar musiken på stereotypiska drag hos dessa 

kulturer. I vilket fall har förlustmusiken har en sorglig ton medan vinstmusiken är gladare 

eller mäktigare (den använder sig av handklappningar, hurrande röster och/eller triumferande 

trumpeter) för att ge en känsla av att man vunnit. I Rome (och troligen Medieval II, men jag 

har inte kommit så långt än) så finns också några låtar som spelas när man klarat spelet. Till 

skillnad från slagfältsmusiken är denna musik beroende på vilken kultur man spelar som men 

musiken har inte lika tydliga stereotypiska drag som i Medieval. 

 

Musikens fokus skulle jag säga ligger på den historiska, kulturella och geografiska miljö den 

försöker etablera. Det är visserligen bakgrundsmusik på så sätt att den inte är särskilt 

framträdande i spelen, men musiken är ändå deskriptiv. Musiken har en god förmåga att 

anpassa sig efter platser och händelser. 

 

ÄR MUSIKEN DIEGETISK ELLER ICKE-DIEGETISK? VAD HAR DET FÖR FUNKTION? 

Musiken är endast icke-diegetisk. Vissa ljud i kampanjmusiken i Medieval kan antas tillhöra 

diegesis men musiken kan knappast räknas som diegetisk för det. 

 

SKULLE MUSIKEN SÄGAS TILLHÖRA KONTRAPUNKT ELLER SYNKRONISERING? 

Man kan nog säga att musiken lutar mer mot synkronisering än kontrapunkt. Musiken är 

ganska anspråkslös i spelet (förutom stridsmusiken) och går knappast bortom det som händer 

i spelet, även om bilden ligger någon annanstans. 

 

HUR STYR MUSIKEN VÅR UPPMÄRKSAMHET? 

Kampanjen i dessa spel är turordningsbaserad och kräver inte omedelbar uppmärksamhet eller 

snabba beslut. Musiken ligger i bakgrunden och styr knappast vår uppmärksamhet. Däremot 

skulle man kunna säga att musikens lugna tempo uppmanar oss att ta det lugnt och inte göra 

förhastade beslut. Den mer intensiva musik som börjar när en strid ska bryta ut (fortfarande på 

kampanjkartan) låter oss inte glömma vad det är som håller på att hända. Detsamma gäller 

mobiliserings- och stridsmusiken på slagfälten. Så får man hör att den musiken börjar vet man 

att ens soldater antingen har börjat röra sig eller befinner sig i närstrid med fienden och då är 

det viktigt att reagera snabbt. 
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Figur 6. 

Medieval II. 

Striden börjar 

och musiken slår 

om från 

mobiliserings-

musik till 

stridsmusik. 

 

ÄR MUSIKEN EMPATISK ELLER OEMPATISK? 

Absolut empatisk. Musiken spelar verkligen på kulturella koder. Praktiskt taget all musik 

används för att stärka känslan av en viss kultur och plats. Vinst- och förlustmusiken spelar på 

framgång och glädje respektive nederlag och sorg. Musiken anpassar sig också någorlunda 

efter vad som händer i spelet, är det strid så blir musiken snabbare och mer intensiv, befinner 

man sig på kampanjkartan är musiken istället lugn. 

 

HUR TEMPORALISERAS MUSIKEN? 

Det här är som sagt knappast applicerbart på spel, åtminstone inte Total War-spelen. Dels 

gäller temporal animation då ljudet bidrar till en temporalisering som redan finns i bild. I de 

flesta fall håller musiken ett tempo som passar in ganska bra på det som händer i bild, som 

t.ex. under strider på slagfältet. Men liksom i Baldur’s Gate kan det finnas fall som klassas 

som temporal linjärisering eller vektorisering, om man tittar på mobiliseringsmusiken 

exempelvis. Man kan tänka sig att man på slagfältet flyttat kameran till en plats där det inte 

finns någonting (t.ex. mitt i en öken) men samtidigt är det en grupp soldater som börjar röra 

sig någon annanstans på slagfältet vilket orsakar att mobiliseringsmusiken spelas. Det man ser 

i bild visar ingen rörelse alls men och istället är det musiken som temporaliserar. Men som i 

Baldur’s Gate är detta ett ovanligt fall och vanligtvis är det temporal animation som gäller.  

 

ANVÄNDS MUSIKEN FÖR ATT MINSKA VÅR ÄNGSLAN OCH SPÄNNING? 

Ja, särskilt kampanjmusiken i dessa spel som fungerar som bakgrundsmusik (vilket just är den 

typ av musik som ska ha den funktionen enligt Gorbman). En viktig funktion hos musiken 

kan nog sägas vara att göra spelupplevelsen mer behaglig. 
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FÖRHINDRAR MUSIKEN OTYDLIGHETER I NARRATIONEN? 

Det kan inte finnas så många otydligheter i de här spelen, vare sig musiken är där eller ej. 

Kanske kan stridsmusiken hjälpa för att man inte ska missa att ens trupper har hamnat i 

närstrid. Helt klart är det i alla fall att Total War-spelens musik i stor utsträckning försöker 

etablera en historisk och geografisk stämning. Praktiskt taget alla låtar gör detta, även om de i 

spelet inte används för en särskild kultur. 

 

HJÄLPER MUSIKEN VID HOPP I TID OCH RUM? 

Faktiskt mer så i Total War-spelen än i många andra spel. Det bästa exemplet är troligen 

stridsmusiken som börjar på kampanjkartan i Rome och Medieval II, innan man går in på det 

detaljerade slagfältet. Musiken börjar på kampanjkartan och fortsätter sedan under tiden 

slagfältet laddas, vilket kan ta 10 - 30 sekunder och då är musiken ganska välkommen medan 

man väntar. På slagfältet är det möjligt att snabbspola (om man t.ex. väntar på något) men 

musiken påverkas inte av detta. Om musiken också hade dubblats eller tredubblats i hastighet 

hade det varit näst intill olidligt att använda den funktionen, men istället är det snarare så att 

musiken kan göra de snabbspolade sekvenserna mer behagliga. 

 

HINDRAR MUSIKEN OSS FRÅN ATT LÄGGA MÄRKE TILL TEKNISKA SÄRDRAG? 

Till viss del, ja. Dels på så sätt som jag nämnde i föregående fråga och dels på samma sätt 

som i Baldur’s Gate-spelen (se sid. 24), alltså att musiken kan ge en illusion av att antalet 

bildrutor per sekund är högre än det är och musiken kan dölja ljudet av datorns fläktar. 

 

FINNS DET NÅGON TEMAMUSIK I SPELET? VAD HAR DEN FÖR FUNKTION? 

Dessa spel har ingen egentlig temamusik. Det närmsta man kan komma ett tema är körsången 

i den europeiska musiken och den typiska arabiska musiken i Medieval och Medieval II. Dess 

funktion är att stärka bilden av en viss kultur. Man skulle kunna hävda att varje typ av musik 

är ett slags tema, beroende på vilken plats eller kultur den ska representera, men som sagt är 

det en alltför vid benämning av teman när det gäller datorspel. 
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5. RESULTAT OCH SAMMANFATTNING 

5.1  RE S U L T A T 
Så vad är då spelmusikens funktion? Utifrån analyserna av de tre spelserierna kan man säga 

att teorierna om filmmusik till stor del går att använda även på spelmusik, men i och med 

datorspels annorlunda förutsättningar uppstår givetvis problem. Den största skillnaden är 

interaktiviteten och den gör vissa teorier om filmmusik mer eller mindre svåranvända, såsom 

synkronisering och kontrapunkt eller Chions idé om temporalisering. Musiken i filmer kan 

t.ex. vara anpassad efter särskilda rörelser medan detta inte är möjligt i datorspel (åtminstone 

inte i de spel jag tittat på). Däremot finns det vissa teorier som kan användas utan några som 

helst problem på både filmmusik och spelmusik. Spelmusik kan exempelvis vara empatisk 

eller oempatisk och den kan motverka ängslan och frustration hos spelaren.  

 

Av de tre spelserier jag analyserat så kan det sägas att all musik är mer eller mindre 

bakgrundsmusik. Det är tydligast i Morrowind och Oblivion där musiken i betydligt mindre 

utsträckning än i Baldur’s Gate- och Total War-serierna används för att etablera platser och 

händelser. Den har också mindre narrativt inflytande och kan inte vägleda spelaren i annat än 

mycket generella händelser (som t.ex. strid). Musiken är snarare viktig för att göra 

spelupplevelsen mer bekväm och för att undvika frustrerande tystnader. 

 

I Baldur’s Gate-serien finns det väldigt mycket musik och den kan ganska detaljerat anpassa 

sig efter var man befinner sig och vad som händer. En del av musiken används t.o.m. för 

särskilda personer. I Total War-serien spelar praktiskt taget all musik på kulturella koder för 

att etablera en historisk och geografisk stämning. Den kan också understryka vissa händelser. 

Musiken i Baldur’s Gate- och Total War-, och i viss mån The Elder Scrolls-spelen används 

också för att förstärka vissa känslor som spelet vill förmedla. Det bästa exemplet torde vara 

vinst/förlust-musiken i Total War-spelen.  

 

Det är också intressant hur spelmusiken fungerar för att dölja ljudet från datorn, vilket kan 

liknas vid det som Gorbman tar upp om att filmmusiken under stumfilmstiden användes för 

att dölja ljudet från projektorn. Musiken kan också hjälpa oss att förbise andra tekniska 

särdrag hos datorn, som knyckiga rörelser eller laddningstider. 
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Musiken i datorspel tycks således ha fyra viktiga funktioner: 

1) Etablera miljöer och händelser. 

2) Understryka känslor. 

3) Dölja tekniska särdrag, som laddningstider, knyckiga rörelser och datorns ljud. 

4) Fungera som bakgrundsmusik för att minska spelarens frustration och ängslan och 

göra spelupplevelsen mer behaglig. 

 

Om man då tittar på de teorier jag presenterade i teorikapitlet så överensstämmer dessa 

punkter ganska bra med filmmusikens funktioner. Den viktigaste skillnaden skulle jag säga är 

att filmmusiken i mycket högre grad kan styra åskådarens uppmärksamhet och förhindra 

otydligheter i narrationen, något som är mycket svårt för musiken i datorspel att åstadkomma. 

I vilket fall har musiken i spel alltså viktiga funktioner. Att avlägsna musiken från en film 

skulle i de flesta fall göra filmen helt annorlunda och kanske inte ens sevärd. Att ta bort 

musiken från spel har inte fullt så allvarliga konsekvenser för spelet men jag kan med 

säkerhet säga att spelupplevelsen blir sämre (vad gäller de flesta spel). 

 

Jag ska passa på att återknyta till citatet av Andrew Boyd som jag hämtade från Collins 

artikel. Han påstår alltså att om musiken anpassar sig efter allting som händer i spelet kommer 

den att förlora sin koherens och sitt flöde men om den inte anpassar sig så kommer den inte 

alls att passa ihop med spelets stämning. Jag skulle säga att spelmusiken jag har undersökt, 

åtminstone i Baldur’s Gate- och Total War-spelen, har en ganska bra balans av anpassning 

utan att växla musik alltför ofta och utan att motsäga spelets tempo och atmosfär. Men precis 

som Boyd säger så är sådan balans svår att uppnå. 

 

Slutligen kan det vara värt att påpeka att de tre spelserier som jag har analyserat har snarlik 

musik och det finns många andra spel med helt annorlunda musikstilar där musiken kanske 

används på andra sätt och har andra funktioner. Fortsatt forskning om datorspelsmusik skulle 

vara intressant, vare sig det rör sig om helt annorlunda spel eller spel som liknar de jag tagit 

upp i denna uppsats. 
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5.2  SA M M A N F A T T N I N G 
I den här uppsatsen har jag undersökt vilken funktion musiken har i tre datorspelsserier. För 

att analysera musikens funktioner har jag använt mig av olika teorier om filmmusik. Utifrån 

dessa teorier formulerade jag ett antal frågor och punkter som jag sedan gick igenom i min 

analys. Jag analyserade tre spelserier: Baldur’s Gate, The Elder Scrolls och Total War. 

Resultatet av analysen blev att jag kunde fastställa fyra viktiga funktioner hos spelmusiken i 

de spel jag undersökte. Musiken etablerar miljöer, understryker känslor, döljer tekniska 

särdrag och som bakgrundsmusik minskar den spelarens ängslan och frustration. 
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