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Abstract 

Music is a vital part of digital games and can be used in several purposes. In this 

paper we have investigated how six different platform games use music to 

characterize various locations within the game world. Some of these places, such 

as the boss levels, are also characterized by certain gameplay elements, therefore 

we also examined whether the music changes in relation to changes in the 

gameplay. The musical component we’ve focused on is tempo. The games we 

analysed come from a broad spectrum within two generations, three that are 

considered classics for their respective platforms and three modern titles. We 

found that there are similarities in the use of music to portray a thematic 

environment between the older and younger games, but the way the music is 

used in relation to gameplay is of a more individual nature. 
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Sammanfattning 

Musik är en stor del av digitala spel och kan användas i flera syften. Vi har i 

denna uppsats undersökt hur sex olika plattformsspel använder musik för att 

karaktärisera olika platser i spelvärlden. Vissa av dessa platser, till exempel 

bossbanor, karaktäriseras även av ett visst spelmoment, därför har vi även 

undersökt ifall musiken förändras i samband med en förändring i gameplay. Den 

musikaliska komponent vi fokuserat på är tempo. De spel vi analyserat kommer 

från ett brett spektrum inom två generationer, tre som anses vara klassiker för 

sina respektive plattformar och tre moderna titlar. Vi fann att det finns likheter i 

användningen av musik för att gestalta en tematisk miljö mellan de äldre och 

yngre spelen, men hur musiken används i relation till gameplay är mer 

individuellt utefter spelets typ. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En betydande del av digitala spel är dess musik, både som en förlängning av 

spelvärlden och som ett verktyg att påverka spelupplevelsen. För de spelare som 

ägnat timmar åt att spela igenom The Legend of Zelda (1987) är den ca 20 

sekunder långa musikslingan för de delar som spelas ovan jord lätt att känna 

igen. Det vore på samma sätt svårt att föreställa sig någonting annat än 

Mushroom Kingdom när det karaktäristiska musikstycket från Super Mario Bros. 

(1985) Overworld Theme spelas upp. I dessa exempel har musiken blivit 

karaktäristisk för ett helt spel, eller till och med en serie spel, men spelmusik har 

även fungerat som ett verktyg för att karaktärisera olika platser och händelser 

spelvärlden. Musiken som spelas ovan jord i The Legend of Zelda skiljer sig till 

exempel från den musik som spelas i spelets underjordiska rum, på samma sätt 

skiljer sig musiken mellan de olika platserna i Super Mario Bros. 

 

 

Figur 1 Mushroom Kingdom i Super Mario Bros. 

 

1.2 Relaterad forskning 

Användningen av musik i spel följer generellt sett en av två riktningar, antingen 

för att förlänga den fiktiva spelvärlden eller för att motivera spelaren att 

progressera i spelet (Whalen, 2004). Musik är en viktig del av spel och kan, 

förutom att bidra till att skapa en trovärdig spelvärld, även påverka hur spelaren 

spelar spelet (Wharton och Collins, 2011). Genom att manipulera ljudets volym, 
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källa och timing med det som händer i spelet kan speldesigners dessutom ta 

fram olika känslor, som till exempel spänning, hos spelaren (Toprac och Abdel-

Meguid, 2011, s. 176-191), vilket gör musik i spel till ett värdefullt 

designverktyg. 

 

1.3 Plattformsspel 

Enligt Nationalencyklopedins definition är plattformsspel en ”datorspelsgenre 

som bygger på att spelfigurer hoppar mellan plattformar eller tar sig förbi olika 

typer av hinder.” (2014) Dessa hinder kan bestå av fiender eller dödliga element 

som är integrerade i spelvärldens miljö. Enligt Nationalencyklopedins definition 

är den gemensamma nämnaren för plattformsspel att spelaren kan hoppa, och 

att spelaren är den som själv avgör om hoppet lyckas eller inte. 

 

En vanligt förekommande uppbyggnad av plattformsspel är att de är uppdelade i 

områden som har olika grafiska och audiella teman. Varje område består av ett 

antal banor, där minst en av banorna har en boss, vilket vi benämner som 

bossbana. Ordningsföljden i vilken spelaren behöver klara av banorna kan vara 

linjär eller icke-linjär beroende på spelets uppbyggnad, men vanligast är att 

bossbanan är den bana spelaren tar sig an sist för att klara av ett område helt och 

hållet. Den boss spelaren behöver besegra föra att ta sig vidare till 

nästkommande område kallar vi i den här uppsatsen för områdesboss. 

 

En plats i spelvärlden identifierar vi som en bana, eller en plats inom en bana, 

som skiljer sig visuellt, musikaliskt eller i gameplay, det vill säga hur spelet 

spelas, från resterande delar av spelet. En återkommande plats spelaren besöker 

vid olika tidpunkter under spelets progression kan i vår mening se annorlunda 

ut grafiskt och istället karaktäriseras av musik och gameplay. Ett exempel på en 

sådan plats är områdesbossar, där gameplayet alltid har samma upplägg och 

musiken alltid är den samma, men eftersom bossarna hör till olika områden med 

olika grafiska teman ser grafiken annorlunda ut från bana till bana. 
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1.4 Frågeställning och syfte 

Vårt syfte är att besvara frågan “Hur använder plattformsspel musik för att 

karaktärisera platser och gameplay i spelvärlden?”. Vi anser att musik är ett 

designverktyg som kan användas för att göra spelvärlden trovärdig, samt 

förmedla information till spelaren om vad som händer i spelet. Musikens 

utformning kan påverka spelarens uppfattning av spelet, spelvärlden och hur 

spelet ska spelas genom att belöna och bestraffa olika händelser i spelet med 

musikens hjälp, och bör därför anses som ett designverktyg. Vi har analyserat 

dessa spel för att få en större förståelse av hur musik används inom 

plattformsgenren för att karaktärisera spelvärldens olika platser, kunskap vi 

anser vara av värde då vi har planerat att producera ett plattformsspel som 

examensarbete under våren 2014. 

 

1.5 Uppsatsens struktur 

För att undersöka hur spel karaktäriserar platser i spelvärlden med musik 

kommer vi först att analysera sex plattformsspel var för sig. Vi kommer sedan 

sammanfatta våra resultat i hur karaktäriseringen med musik används genom 

att dela in resultaten efter hur musiken står i relation till spelets miljö, gameplay 

och narrativ. 



 8 

2 Teori och metod 

2.1 Musikens funktion i spel 

Ett sätt att använda musik i spel är att låta musiken förlänga den fiktiva 

spelvärlden (Whalen, 2004). Musikens funktion är då att dra in spelaren i den 

fiktiva spelvärlden och göra spelvärldens miljö trovärdig för spelaren. I Play 

along-an approach to videogame music tar Whalen upp Super Mario Bros. som ett 

exempel på ett spel som tillämpar detta genom att låta musiken stämma överens 

med den miljö där den hörs. Musiken för de banor som är ovan jord, Overworld 

Theme, där skolen skiner och färgerna är klara har en glad karaktär, medan de 

banor under jord karaktäriseras av musik som känns kuslig med en instängd 

akustik i Underworld Theme. Whalen beskriver detta som att varje område i 

spelvärlden har sin egen musikaliska signatur, vilket även appliceras på Super 

Mario Bros. vattenbanor som alltid har samma fridfulla vals spelandes i 

bakgrunden. Att låta musiken i spel stämma överens med banans miljö kan enligt 

Whalen användas som ett hjälpmedel för att öka spelvärldens trovärdighet för 

spelaren. I den här uppsatsen har vi undersökt om musiken relaterar till den 

visuella representationen av miljö och på så sätt signerar platsen i karaktär.  

 

Ytterligare skriver Whalen att en annan riktning för användning av musik i spel 

är att använda musiken som ett motivationsverktyg. Med hjälp av musiken kan 

spelaren motiveras att fortskrida i spelet genom att belöna ett lyckosamt 

beteende och straffa spelarens misslyckande. Ett exempel på detta finns åter i 

Super Mario Bros., som då spelets karaktär Mario hoppar belönar spelaren med 

en i tonhöjd uppstigande ljudeffekt. Whalen menar att musikens rytm mellan ett 

säkert och ett farligt tillstånd motiverar spelaren att ta sig vidare i 

spelupplevelsen. Detta är exempel på ljud som kommunicerar med spelaren och 

förmedlar information om spelvärlden och Whalen visar ett flertal exempel på 

ljuddesign där musik spelas som ett direkt svar på spelarens agerande, men vi är 

istället intresserade av hur bakgrundsmusiken påverkas av spelets gameplay. En 

musikalisk komponent Whalen nämner är tempo, vilken är den komponent vi 

har valt att fokusera på i vår undersökning när vi analyserat musiken. Att 

förändra tempot i musik har bland annat visats kunna influera hur snabbt 
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roulettspelare lägger sina vad i ett casino (Spenwyn och Barrett et al., 2010, s. 

107-118), därav är tempo i vår mening en passande komponent att fokusera på i 

analysen av hur platsernas signaturmusik är förenad med platsens gameplay. 

 

2.2 Terminologi 

För att kunna beskriva musiken och dess funktion kommer vi att använda ett 

urval av de definitioner som finns angivna i An Introduction to the Participatory 

and Non‐Linear Aspects of Video Games Audio. (Collins, 2007).  

 

Adaptiva icke-diegetiska ljud (Adaptive non-diegetic sounds) är ljud som ligger 

utanför spelvärlden och som påverkas av spelets gameplay, men inte av 

spelarens direkta rörelser eller handlingar. Ett exempel är om ett spel med en 

dygnsrytm har olika bakgrundsmusik för dag och natt.  

 

Interaktiva icke-diegetiska ljud (Interactive non-diegetic sounds) är ljud som 

spelas i reaktion på gameplay och påverkas av spelarens direkta rörelser eller 

handlingar. Ett exempel kan vara att bakgrundsmusiken förändras när spelaren 

kommer nära, eller tar sig ifrån, en fiende i spelvärlden. 

 

Adaptiva diegetiska ljud (Adaptive diegetic sounds) finns i spelvärlden och 

förändras beroende på spelvärldens status, till exempel vilken sorts miljö det är 

och om det är dag eller natt. Ett exempel på adaptiva diegetiska ljud är att de ljud 

som hörs i en naturmiljö under dagtid är kvittrande fåglar, medan ljuden under 

natten kommer från syrsor. 

 

2.3 Spel och urval 

Vi har totalt analyserat sex spel som vi valt ut från en bred tidsperiod för att 

kunna peka ut likheter och skillnader i utvecklingen av plattformsgenren. Mellan 

det äldsta spelet Ghosts 'n Goblins (1986) och Super Meat Boy (2012) löper strax 

över 2,5 decennier och vi finner det intressant att se hur karaktäriseringen av 

miljöer och gameplay skiljer sig mellan dessa. Samtliga av de spel vi valt har 

tilldelats bra kritik, och vi anser dem därför vara representativa för sin genre. 
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Ghosts ‘n Goblins, Sonic the Hedgehog (1991) och Donkey Kong Country (1994) är 

samtliga att se som klassiker för sina respektive plattformar på grund av deras 

framgång och popularitet. För de yngre spelen har vi valt spel som alla har 

tilldelats en hög poäng av Metacritic (Metacritic, 2013); Braid (2009) har fått 

93/100 metascore, Terraria (2011) 83/100 metascore och Super Meat Boy 

(2010) har 87/100 metascore. 

 

2.4 Genomförande 

För att se hur platser i spelvärlden karaktäriseras med musik har vi undersökt 

om musikens karaktär förändras när spelaren tar sig till olika platser och om 

återkommande platser alltid har samma musik. Vissa platser kan därutöver vara 

signerade av ett specifikt gameplay, därför har vi även undersökt om musiken i 

dessa är förenad med platsens specifika gameplay. För att undersöka detta har vi 

analyserat om musikens tempo eller karaktär förändrats i samband med 

förändringar i gameplay. 

 

Vi har i den mån det varit möjligt analyserat spelen genom att undersöka dem i 

spelvärlden, det vill säga spela igenom dem. Detta sätt att analysera spelets 

funktioner anser vi vara det bästa eftersom det tillåter oss att utforska 

spelvärlden och dess regler som helhet, till exempel för att kunna hitta 

interaktiva förändringar i såväl digetiska som icke-diegetiska ljud. 

 

De spel vi spelat igenom helt och hållet är Ghosts ‘n Goblins, Donkey Kong Country 

och Sonic the Hedgehog. De spel vi spelat igenom delvis är Super Meat Boy, 

Terraria och Braid. Vi har även tagit del av videos av spelen uppladdade på 

webbtjänsten YouTube, så kallade “playthroughs”, för att undersökningen inte 

ska bli lidande av att vi till exempel fastnat i något av spelens moment. Vi har, 

även i de fall vi spelat igenom hela spelet, funnit dessa videos av värde för att 

med lätthet kunna återvända till spelet för att kontrollera vår analysdata. 
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2.5 Avgränsning 

Den musikaliska komponent vi fokuserat på i den här uppsatsen är tempo, men 

vi har även tagit hänsyn till om musikens karaktär förändras i enighet med 

spelets gameplay. Musikens tempo har vi mätt efter antal slag i minuten, BPM 

(Beats Per Minute), och för att mäta tempot har vi använt oss av ett program via 

internet som mäter BPM per tangentslag (All8.com, 2013).  
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3 Analyser av spel 

I detta avsnitt kommer vi att presentera spelens användning av musik var för sig. 

3.1 Ghosts ’n Goblins 

I Ghosts 'n Goblins möter spelaren fiender som till exempel demoner, drakar och 

zombies som måste besegras för att ta sig vidare i spelet. Spelaren kan under 

spelets gång plocka upp olika vapen. Huvudkaraktären Sir Arthur kan endast ta 

två slag från en fiende innan spelaren förlorar sitt liv, vilket i kombination med 

spelets många fiender ger detta spel en hög svårighetsgrad. 

 

Sir Arthurs väg från den kyrkogård där spelet tar an till The Devils kammare 

högt upp i ett slott är uppdelad i sex olika banor som alla avslutas med en boss 

spelaren måste besegra. De områden Sir Arthur måste ta sig igenom är bland 

annat en mörk skog, gamla stenbyggnader, ett ispalats, en isgrotta, en röd grotta 

och de olika våningarna i det stora slottet. Detta är platser som ser olika ut och 

flera av dessa platser finns inom en och samma bana. Spelets musik är indelad 

efter banorna och består av fyra olika musikstycken som alla har en spöklik 

karaktär. Det första musikspåret om 180 BPM spelas i den första och andra 

banan, det andra musikspåret om 150 BPM spelas i den tredje och fjärde banan 

och så vidare. Detta gör att platser som ser olika ut inte signeras med en specifik 

musik eftersom de finns inom samma bana där musiken alltid är den samma 

oavsett var i banan spelaren befinner sig. 

 

Figur 2 Musiken är uppdelad utefter spelets banor, vilka i sig innehåller en variation av olika platser. 
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Det fjärde musikspåret om 150 BPM spelas endast på den sista banan där 

spelaren måste besegra den sista bossen, där är melodin är mer hektisk än de 

tidigare musikspåren. De platser där spelaren möter områdesbossar tidigare i 

spelet i slutet av varje bana karaktäriseras inte av någon musik, utan de har 

samma musik som banan de tillhör. Bossarna besegras genom att skjutas på med 

de vapen spelaren har tillgång till och skiljer sig inte nämnvärt i gameplay från 

övriga spelet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 3 Två områden inom samma bana som karaktäriseras av samma musik. 

Figur 4 Musiken förändras inte på de platser spelaren möter en boss (till vänster), 
dessa platser skiljer sig inte heller nämnvärt i gameplay. Däremot signeras banan med 
den sista bossen (till höger) med egen musik. 
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Innan varje bana avslutas måste Sir Arthur besegra en boss, men denna situation 

signeras varken visuellt eller ljudmässigt. Under spelets gång finns det inga 

återkommande bonusbanor som till exempel hittas i det senare Donkey Kong 

Country. Men för att klara av Ghosts ‘n Goblins måste spelet spelas igenom två 

gånger, vilket betyder att varje plats i spelet är en återkommande plats, till och 

med den sista bossen The Devils bana. Den enda skillnaden mellan den första 

och andra spelgenomgången är svårighetsgraden, alla återkommande platser 

karakteriseras därmed alltid med samma grafik, musik och gameplay. 

 

I den första och andra banan, där mängden fiender och fiendernas ”spawning”, 

det vill säga när fiender uppkommer i banan, är som intensivast, är också 

musiken den snabbaste om 180 BPM. Den tredje och fjärde banans musik är 

något långsammare om 150 BPM, där den fjärde banan innehåller ett moment 

där spelaren måste invänta att rätt plattform ska glida förbi för att ta sig vidare i 

banan vilket drar ned gameplayets tempo. Musiken för de sista banorna innan 

den sista bossen är ännu långsammare om 90 BPM, men det finns ingen markant 

skillnad i gameplay mellan de sex banorna. Den sista bossen signeras av en 

musik om 150 BPM, vilken är mer hektisk och skarpare i karaktär än musiken för 

de tidigare banorna. 

 

Varje bana har en tidsgräns inom vilken spelaren måste ha klarat av banan, när 

det är ca 15 sekunder kvar tills tiden runnit ut ändras musiken. Den musik som 

börjar spelas är hektisk och stressande om 150 BPM, vilket gör den snabbare än 

musiken på banorna 3-6. Den är långsammare än musiken på bana 1-2 men 

utmärker sig ändå i tonläge och intensitet. 

 

3.2 Sonic the Hedgehog 

Sonic the Hedgehog är ett plattformsspel där spelaren behöver ta sig från en 

punkt till en annan för att ta sig vidare i spelet. Samtidigt måste spelaren 

överkomma hinder så som rörliga plattformar och undvika fiender längs vägen. 

Utmärkande för Sonic the Hedgehog är fysiken som kan liknas vid en 
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pinballmaskin, där Sonic behöver bygga upp ett visst momentum för att kunna ta 

sig igenom några av spelets moment. 

 

Spelet är indelat i sju områden, som alla representerar olika platser i 

spelvärlden. Områdena består av tre banor och en bossbana, med undantag för 

det sjunde och sista området som enbart består av en bossbana. Varje område 

karaktäriseras av olika visuella teman och tillhörande bakgrundsmusik. Musiken 

för spelets första område ‘Green Hill Zone’ är färgglad och glad med klara färger 

och skiljer sig till exempel från den mer hotfulla miljön i ‘Marble Zone’. 

 

 

 

Figur 5 Från vänster i bild: ‘Green Hill Zone’ med en musik om 150 bpm, ‘Spring Yard Zone’ med en 
musik om 100 BPM och ‘Labyrinth Zone’ med en musik om 125 bpm. 

 

En återkommande plats är spelets bonusbana. Spelaren har möjlighet att komma 

till bonusbanan genom att samla ihop minst 100 ringar i de banor områdena är 

indelade i. Banan är en labyrint som snurrar runt och är uppbyggd av olika block 

som innehar olika funktioner. Vissa block hjälper spelaren att lyckas i labyrinten 

medan andra block bör undvikas, till exempel de block som avslutar bonusbanan 

och tar spelaren tillbaka till de ordinarie banorna i spelet. Spelarens mål är att ta 

sig till en “chaos emerald” i mitten av labyrinten. Bonusbanan ser alltid likadan 

ut och har alltid samma musik som drar associationer till ett nöjesfält om 130 

BPM. 

 

Den tredje banan i de sex första områdena avslutas med en bossbana där 

spelaren måste besegra antagonisten Dr. Eggman. Detta är en återkommande 

bana som ser olika ut beroende på vilket område banan tillhör. Dessa banor 

karaktäriseras av element där spelaren måste läsa av ett mönster för att kunna 
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besegra Dr. Eggman genom att tilldela ett visst antal slag. Musiken för denna 

plats är alltid den samma om 115 BPM. Efter att Dr. Eggman besegrats återgår 

musiken till det område bossbanan tillhör. 

 

 

Figur 6 Bossbanorna är en återkommande bana i spelvärlden som ser olika ut men som alltid 
karaktäriseras av samma musik om 115 BPM. 

 

Spelmässigt är skillnaden mellan de olika områdena liten, svårighetsgraden ökar 

i de senare områdena genom placering av element som fiender och plattformar. I 

de senare områdena finns det fiender som inte går att döda genom att hoppa på 

och rörliga plattformar där det inte finns någon mark under vilket gör spelet 

mindre förlåtande för misstag. De senare områdena innehåller kombinationer 

och moment som kräver större precision av spelaren än i första området ‘Green 

Hill Zone’. Det finns däremot ingen utmärkande karakteristisk skillnad i musiken 

mellan zonerna i relation till gameplay. ‘Green Hill Zone’ är dock det område med 

betydligt snabbast tempo i hela spelet om 150 BPM. De delar av spelet som 

främst urskiljer sig i gameplay är bossbanorna, där är musiken långsammare om 

115 BPM. Spelets sista boss i ‘Final Zone’ är ännu långsammare med sina 124 

BPM. 

 

Områdena i spelet karaktäriseras av olika bakgrundmusik, vilket går i linje med 

deras grafiska teman, men förändringar i musiken inom samma bana hör ihop 

med vilket tillstånd Sonic kan befinna sig i. Sonic kan genom att hitta ett visst 

föremål bli odödlig vilket signeras av att ett bestämt musikstycke spelas om 135 

BPM så länge detta tillstånd är aktivt. Banorna till det fjärde området  ’Labyrinth 

Zone’ innehåller vatten som en del av banan, om spelaren befinner sig under 

vattenytan för länge förlorar Sonic ett liv. När tiden börjar ta slut under 

vattenytan förändras musiken till en stark takt som successivt ökar i tempo som 
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en indikation till spelaren. Detta förstärks visuellt av en nedräkning med siffror. 

Att Sonic kan drunkna gör att spelaren måste välja att antingen stanna upp och 

invänta en luftbubbla, eller skynda sig till nästa utan att veta var denna befinner 

sig, i de delar av banan som är under vatten.  Gameplay under vatten är 

annorlunda från övriga spelet men musiken är den samma som ovan land. 

 

Varje bana har en tidsgräns om 10 minuter inom vilken spelaren måste ha tagit 

sig i mål för att kunna ta sig vidare till nästa bana, när spelaren närmar sig denna 

tidsgräns förändras inte musiken. Ingen visuell indikation ges heller på att tiden 

håller på att rinna ut. 

 

3.3 Donkey Kong Country 

Donkey Kong country består av 40 olika banor huvudkaraktärerna Donkey och 

Diddy Kong behöver ta sig igenom, genom att svinga sig i lianer, simma under 

vatten och ta sig igenom gruvor. Några av fienderna går att besegra genom att 

hoppa på dem, andra måste undvikas. En del av spelets gameplay går ut på att 

läsa fiendernas rörelsemönster för att kunna ta sig förbi dem. 

 

Donkey Kong Country är uppdelat i sex områden, där det sjunde och sista 

området enbart består av en boss. Varje område är indelat i sex banor och har 

olika teman, det första området ‘Kongo Jungle’ har banor i djungelmiljö och det 

fjärde området ‘Gorilla Glacier’ har banor med vintertema. Musiken är anpassad 

till de olika platserna och många av dem innehåller diegetiska element som låter 

som om de vore en del av omgivningen, till exempel har musiken som hörs i 

gruvor element som låter metalliskt och industriellt.  

 

Det finns totalt 67 bonusbanor gömda inuti spelets ordinarie banor. Dessa banor 

går ut på att samla en viss mängd föremål inom en viss tid, att samla så många 

bananer som möjligt eller att få tre av samma symbol i en variant av de spel som 

finns i en enarmad bandit. Bonusbanornas grafiska tema skiljer sig beroende på i 

vilken ordinarie bana bonusbanan hittats, och följer det tema för det område den 
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befinner sig i. Musiken är dock alltid den samma, en låt med 8-bit trummor och 

flöjt om 110 BPM. 

 

Varje område har förutom sina 6 banor även en bossbana där Diddy och Donkey 

Kong måste besegra en boss. Banorna följer områdets tema men bossbanorna 

består alltid av samma rum oavsett vilket område de tillhör. Bossbanorna är ett 

mörkt rum som liknar en skattkammare där de stora högarna med guldmynt 

bytts ut mot stora högar av bananer. Detta rum karaktäriseras alltid av samma 

musik om 150 BPM. 

 

 

Figur 7 Bossbanorna i Donkey Kong Country är konsekventa både grafiskt och ljudmässigt. 

 

Banor med samma grafiska tema har även samma musik, till exempel är både 

den första och andra banan i området ‘Kongo Jungle’ djungler och har samma 

bakgrundsmusik. Även banor som inte befinner sig inom samma område har 

samma musik om de är likadana grafiskt. Till exempel har banorna ‘Tree Top 

Town’ och ‘Forest Frenzy’ i området ‘Vine Valley’ samma bakgrundsmusik och 

ser likadana ut visuellt. Samma bana återkommer även som ‘Rope Bridge 

Rumble’ i området ‘Gorilla Glacier’ med kallare färger, musiken är dock den 

samma i alla utföranden om 95 BPM. Spelet har även undervattensbanor, en 

återkommande miljö som finns i bland annat båda områdena ‘Kongo Jungle’ och 

‘Gorilla Glacier’, men det finns ingen visuell skillnad i dessa banor beroende på i 

vilket område de befinner sig.  Musiken i undervattensbanorna är lugn och 

atmosfärisk om 75 BPM och passar bra till hur karaktärerna flyter och rör sig i 

vattnet. Tempot i dessa banor är lägre än i de övriga. 

 

I de delar av spelvärlden som befinner sig under jord måste Donkey Kong och 

Diddy Kong ibland ta sig fram i en gruvvagn på en trasig räls. På vissa ställen är 
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rälsen sönder och spelaren behöver utföra täta hopp och reagera snabbt då 

gruvvagnen inte går att sänka farten på. Musiken om 110 BPM och den grafiska 

representationen är alltid den samma för dessa banor som återkommer i det 

andra och det femte området i spelet. 

 

Den sista banan, där spelaren måste besegra den sista bossen King K. Rool, är ett 

piratskepp. Den tillhörande musiken består av två delar, den börjar med en 

musik som låter som en svängig och lekfull sjömansvisa om 110 BPM, och går 

sedan över i ett annat tyngre musikspår om 130 BPM som är en variant av den 

musik som tillhör spelets tidigare bossbanor. Gameplayet är också indelat i två 

sekvenser i denna bana, först behöver spelaren endast hoppa på King K. Rool, 

men sedan börjar stora kanonkulor att falla ned i olika mönster som spelaren 

behöver undvika mellan dess att slagen på fienden kan tilldelas. 

 

3.4 Braid 

Braid (2009) är ett pussel-plattformsspel med fokus på att manipulera ett 

tidsförlopp. Varje ny bana i spelet presenterar en ny mekanik som fundamentalt 

förändrar på vilket sätt pusslena kan lösas. Spelaren får bland annat möjlighet att 

spola tillbaka tiden, skapa två parallella tidslinjer i en och samma tidsrymd och 

tillgång till ett föremål som böjer tiden runt sig. 

 

Braid består av sex områden, och för att ytterligare förstärka känslan av 

tidsmanipulation är det första området förflyttat sist och spelet börjar i det 

andra området. Banornas miljöer är relativt lika, men för varje område förändras 

färgen på bakgrunden och en viss tematik finns i miljöerna för varje ny bana. 

Musiken i Braid kan klassificeras som klassiskt, jazz och folkmusik. Det finns 

sammanlagt åtta musikspår som är utspridda över spelet och de reflekterar 

stämningen som finns att finna i respektive område. 

 

På första banan kan spelaren spola tillbaka tiden vid ett felsteg, i den andra 

banan introduceras spelaren till föremål som inte kan påverkas av 

tidsmanipulation. Efter dessa blir det ännu mer avancerat, och i nästa bana 



 20 

förändras tidförloppet utifrån de rörelser spelaren gör. På fjärde banan får 

spelaren möjlighet att skapa ett alternativ tidsförlopp parallellt med sitt eget, 

vilket i praktiken resulterar en extra karaktär som ger spelaren möjlighet att 

utföra flera handlingar samtidigt. I det femte området får spelaren tillgång till ett 

föremål som manipulerar tiden i området runt sig, vilket gör att ju närmare 

spelaren befinner sig detta objekt desto långsammare går tiden framåt. Den sista 

avslutande världen består av ett avsnitt som har ett helt och hållet bakåtvänt 

tidsförlopp. 

 

Braid är ett genomgående enhetligt spel med likartade miljöer, fiender och 

musikstycken för varje bana. Gameplayet är den komponent som skapar den 

största skillnaden. Trots detta finns det tematik på varje bana, där enkla medel 

som förändrad färg på bakgrunden skapar variation. Musiken har ungefär 

samma tempo genom hela upplevelsen om 80-95 BPM.   

 

 
När spelaren manipulerar tiden påverkas musiken på samma sätt som resten av 

spelet, när tiden spolas tillbaka spolas musiken tillbaka på samma gång. På sista 

banan går musiken dessutom baklänges eftersom att allt annat också gör det. 

Detta förstärker representationen av den tidsförvrängning som sker i 

spelvärlden. 

 

Mellan banorna återkommer spelaren till en plats där progression i spelets story 

sker i form av böcker som skildrar den bakomliggande berättelsen vilka kan 

Figur 8 Det finns stora grafiska likheter mellan de olika banorna, men de har alla unikt gameplay. 
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läsas av den intresserade. Samma musik spelas varje gång spelaren besöker 

platsen, vilket skapar kontinuitet till denna miljö. 

 

3.5 Super Meat Boy 

Super Meat Boy är ett plattformsspel med fokus på precision och skicklighet. 

Spelaren skall ta sig igenom över 300 farofyllda banor genom att springa och 

hoppa förbi hinder med hjälp av huvudkaraktären. Svårighetsgraden ökar 

ständigt och vid många tillfällen måste spelaren riskera att förlora en mängd 

gånger innan lösningarna på problemen i banan blir uppenbara. 

 

Super Meat Boy är uppdelat i sex olika områden, som alla innehåller 20 banor, 

plus en bossbana i slutet av varje område. I varje område presenteras ett nytt 

tema med nya hinder som ofta anspelar på områdets tema, till exempel 

introduceras sågklingor i det första området ‘Forest’. För varje område finns det 

tre musikspår. Det första musikspåret spelas på de första banorna, och efter 

ungefär halva kapitlet börjar det andra musikspåret att spelas. Områdets boss 

har alltid ett eget musikspår. 

 

I sina sex områden har Super Meat Boy en mängd olika musikspår som alla har 

ett tema kopplat till sig. I det första området ‘Forest’ hörs ekande atmosfäriska 

toner som påminner om den akustik som kan finnas inuti en skog. Det finns även 

ett musikspår i det andra området ‘The hospital’ som påminner om 

ambulanssirener. 
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Super Meat Boys gameplay håller över lag ett högt tempo då spelaren blir 

uppmanad att klara av banorna så snabbt som möjligt genom ett 

belöningssystem, och samma höga tempo finns i musiken. Det mest 

förekommande musiktempot bland banorna är 115 BPM. Bossbanorna har olika 

egenskaper och där varierar musiken i tempo mellan 115 BPM till 180 BPM. 

Tempot i musiken stagnerar i mitten av spelet med 125 BPM och är som lägst 

under sista bossen om 85 BPM. 

 

3.6 Terraria 

Terraria (2011) är ett sandlådespel i stil med Minecraft (2013) där miljön är 

slumpmässigt genererad. Spelaren kan utforska spelvärlden och utnyttja dess 

resurser till att skapa en stor mängd föremål och konstruktioner, samt slåss mot 

en mängd fientliga element utspridda i spelvärlden. 

 

När en ny slumpmässigt genererad värld startas upp finns det en mängd olika 

biotoper, levnadsmiljöer, att utforska. Spelaren börjar alltid i ‘Overworld’, den 

skogsbeklädda markytan, och alltid på dagtid. När mörkret faller förändras 

denna biotop i det avseendet att fienderna blir allt mer frekvent förekommande 

Figur 9 Tematiska detaljer som sågklingor och träd sätter sin  prägel på banor i området 'Forest'. 
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och farligare. Under jord finns det ytterligare biotoper och varje levnadsmiljö har 

sitt eget bestämda musikspår. 

 

 

 

 

 

Figur 10 Tre olika biotoper. Från toppen: Ovan jord på dagtid, under marken och ovan jord på 
natten. 
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I alla biotoper finns en mängd olika saker att göra, vilka alla är valfria för 

spelaren. I ‘Overworld’ går det bland annat att samla resurser som mat och trä 

medan spelaren under jord kan gräva sig ned till mineraler och skatter som 

ligger begravda. Alla resurser spelaren kan samla på sig har ett 

användningsområde, som till exempel att kombinera ihop dem till nya material 

och redskap. 

 

Tempot på musiken som spelas på dagtid ovan mark är 140 BPM. Däremot under 

mark och över mark när det är natt har musiken en lugnare rytm på 100-115 

BPM. Enda gången den icke-diegetiska musiken är interaktiv och förändras i en 

och samma biotop är när spelaren stöter på en boss. Då spelas musikstycken 

med samma tempo som musikspåren ovan mark på dagen om 140 BPM. 

 

 



 25 

4 Resultat 

I vår undersökning fann vi att musiken var kopplad till en miljö, ett gameplay 

knutet till en specifik plats, eller spelets narrativ. 

4.1 Karaktärisering av miljö med musik 

I de spel vi analyserat karakteriseras olika miljöer med olika musik där både 

grafiken och musiken följer ett visst tema, men i hur detta görs skiljer sig spelen 

åt. I till exempel Donkey Kong Country signeras djungelbanorna av en 

bakgrundsmusik som innehåller diegetiska ljud från djungeldjur. Både i  Sonic 

the Hedgehog och Super Meat Boy låter spelens olika platser olika, men musiken i 

dessa innehåller dock inga direkt diegetiska ljud. I Super Meat Boy har musiken 

istället inslag som ger spelaren associationer till någonting som skulle kunna 

finnas i miljön, till exempel har musiken i ‘The Hospital’ toner som påminner om 

ambulanssirener.  

 

Terraria som har en icke-linjär uppbyggnad har adaptiv icke-diegetisk musik 

som karaktäriserar och beskriver de miljöer som finns i den öppna spelvärlden. 

De två huvudsakliga miljöerna, över och under jord, är två bra exempel på 

platser där musiken innehåller information. Här avslöjar musiken att ytan är 

relativt säker och spelaren trillar lätt in i en falsk säkerhet, som endast får ett 

avbrott då ett monster hoppar förbi. Dock så förändras allt då skymningen faller 

och de odöda väcks till liv. Detta framkallar en annan musik och sedermera en 

annan stämning. Terraria använder sig även av adaptiva diegetiska 

bakgrundsljud, där det under mark spelas ett musikstycke som ger lyssnaren 

associationer till maskiner och gruvdrift.  

 

Att signera miljöerna på dessa sätt vi beskrivit ovan med musik menar Whalen 

skapar en trovärdigare spelmiljö, där musiken dels förlänger miljön, genom att 

innehålla diegetiska inslag eller ge associationer till den sorts miljö banan 

gestaltar, och dels är konsekvent genom att alltid ha samma musik för samma 

miljö.   
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4.2 Musikens relation till platsens gameplay 

Vissa platser i spelen signeras av ett specifikt gameplay. De musikförändringar vi 

noterat inom en och samma bana har agerat i relation med spelkaraktärens 

tillstånd. I Sonic the Hedgehog kan spelaren hitta föremål som ger Sonic olika 

tillfälliga förmågor, där förmågorna att vara odödlig och att kunna ta sig fram 

snabbare signeras med musik. Dessa två förmågor skiljer sig från de övriga 

förmågorna i att de är tillfälliga på så sätt att de endast är aktiva under ett visst 

tidsförlopp. Några av banorna tillhörande ‘Labyrinth Zone’ innehåller delar som 

är helt under vatten, vilket kan förändra gameplay då spelaren kan behöva ta 

hänsyn till att Sonic kan drunkna. När spelaren varit under vatten för länge 

förändras musiken till en utmärkande rytm som ökar i tempo ju längre tiden går. 

Detta sker endast då Sonic är under vatten och är därmed någonting som är 

bundet till en specifik plats, dock signeras inte vattenmomenten i sig med musik 

utan endast när spelet indikerar att Sonic behöver ta sig upp till ytan igen.  

 

Terraria, där spelvärlden är öppen och inte är indelad i olika banor på samma 

sätt som de övriga spel vi analyserat, är musikförändringarna i spelet främst 

kopplade till spelvärldens olika miljöer som alla signeras av olika musikspår. De 

musikförändringar som sker inom samma miljö i Terraria sker då spelaren kallar 

efter en boss vilket signeras av en musik tillhörande den specifika bossen som 

kallas. 

 

Whalen beskriver hur tempot i musiken i Super Mario Bros. ökar när spelaren 

närmar sig banans tidsbegränsning för att indikera för spelaren att fokusera på 

att ta sig i mål. Liknande användning av musik finns i Ghosts ‘n Goblins där 

tidsbegränsningen signeras av ett eget musikstycke istället för att öka tempot i 

den bana spelaren befinner sig i. I Sonic the Hedgehog ökar banans befintliga 

bakgrundsmusik då spelaren hittar det föremål som gör att Sonic kan springa 

snabbare. I båda fallen fungerar musiken på samma sätt som Whalens exempel 

från Super Mario Bros., som en uppmuntran till spelaren att ta sig igenom 

banan snabbare.  
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Även Super Meat Boy har en tidsgräns i sina banor, där spelaren belönas för att 

ha tagit sig igenom banan tillräckligt snabbt. När denna tidsgräns närmar sig får 

inte spelaren någon audiell indikation, men Super Meat Boys hektiska gameplay 

reflekteras i musikens tempo som helhet, inte minst i bossbanorna där tempot 

går ända upp mot 180 BPM. I de flesta av banorna är det till fördel för spelaren 

att behålla ett visst momentum för att kunna ta sig igenom dem. Musiktempot 

visar sig i detta fall inte bara vara avgörande för att återspegla gameplayet och 

att snabbt hitta lösningen på problemet som spelaren ställs inför, utan också som 

pådrivande kraft för spelaren. Dock frågar vi oss om denna stress kan ta bort 

fokus från det strategiska tänkandet som i många fall kan hjälpa spelaren att nå 

målet. Det kan istället uppmuntra ett impulsivt trial and error-beteende, det vill 

säga att försöka ta sig fram utan att stannas upp av misslyckanden, vilket skulle 

kunna vara det som spelskaparna varit ute efter. Super Meat Boy är ett spel med 

en inlärningskurva som nästan kräver att spelaren testar gränserna för spelets 

natur. Super Meat Boy och dess musik har många gånger skapat stress och 

frigjort adrenalin hos oss som spelare. Detta har i sin tur gjort det lättare för oss 

att bortse från de otaliga gånger vi förlorat livet i dess banor eftersom vi blivit 

pådrivna av spelets och musikens höga tempo att fortsätta. 

 

Gemensamt för samtliga spel vi analyserat är att de platser som signeras av ett 

visst gameplay som skiljer från övriga spelet främst består av bossbanor. I 

bossbanorna finns även skillnader i hur dessa karaktäriseras mellan de bossar 

spelaren måste besegra under spelets gång och den allra sista bossen. I slutet av 

varje bana i Ghosts ‘n Goblins måste spelaren besegra en boss, dessa 

återkommande platser utmärker sig varken i skillnad i gameplay eller musik som 

är den samma som för resten av banan. Däremot har den sista bossen The Devil 

signerats med ett eget musikstycke. Skillnaden i gameplay genom Ghosts ‘n 

Goblins som helhet är liten men musikens upplägg följer ett tydligt mönster, 

musikens tempo blir lägre och lägre för varje par med banor tills spelaren når 

banan med den sista bossen då musiken går upp i tempo igen. 

 

Varje område i Donkey Kong Country innehåller en områdesboss som måste 

besegras innan spelaren kan ta sig vidare till nästa område, samma upplägg 
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hittar vi i både Sonic the Hedgehog och Super Meat Boy. Områdesbossarna i 

Donkey Kong Country signeras av en musik om 150 BPM medan den sista bossen 

signeras av två musikstycken om 108 samt 128 BPM. Banan för den sista bossen 

i Super Meat Boy inlededs även den med ett musikstycke med ett långsammare 

tempo som sedan byts ut mot ett snabbare. Anledningen till detta skulle kunna 

vara för att bygga upp stämning inför den sista striden. I Donkey Kong Country 

sammanfaller även musikskiftet med en förändring i gameplay, då ett nytt 

spelelement introduceras i bosstriden. 

 

En ytterligare typ av plats som signeras av ett annorlunda gameplay är 

bonusbanor, vilka hittas i Donkey Kong Country och Sonic the Hedgehog. I Donkey 

Kong Country handlar bonusbanorna oftast om att samla på sig så många föremål 

som möjligt inom en bestämd tid och signaturmusiken för dessa en påtaglig 

flöjtmelodi med något som låter som sjungande, trummande apor om 110 BPM. 

Bonusbanorna i Sonic the Hedgehog består av en snurrande labyrint, där det 

signerande gameplayet är att försöka ta sig till en specifik plats inuti labyrinten 

och samtidigt undvika vissa av dess byggstenar. Gameplay skiljer sig mellan 

dessa två bonusbanor, och trots att bonusbanan i Sonic the Hedgehog gameplay-

mässigt känns långsammare än de i Donkey Kong Country har musiken ett högre 

tempo om 130 BPM. 

 

4.3 Narrativ 

Braid har ett narrativ, men musiken har inte har någon uppenbar koppling till 

varken miljön eller narrativet. Musiken agerar snarare på ett emotionellt plan då 

den är lugnande, till och med under sista delen av spelet då spelaren jagas av en 

vägg av eld. Det skulle kunna vara eftersom att spelet i grund och botten är ett 

pusselspel, där spelaren kan ta saker i sin egen takt. Uppgifterna spelaren skall 

lösa är bundna till eftertanke och spelaren har gott om tid på sig att tänka 

igenom nästa drag då spelaren väldigt sällan är i någon stor fara, misstag är 

dessutom lätta att rätta till genom att spola tillbaka tiden. Precision och timing är 

fortfarande vitalt för att klara de pussel som tillhandahålls, men musiken funkar 

här mest som en sorts ambiens mot gameplayet. 
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Musiken i Ghosts ‘n Goblins är som de andra spelen uppdelad utefter spelets 

banor, men banorna innehåller en variation av platser som ser olika ut. Detta gör 

att samma musikspår faller över en mängd olika platser, där ingen skillnad hörs i 

musiken mellan miljöerna. Samtliga musikspår har en kuslig karaktär och går väl 

ihop med spelets tema. Musiken i Ghosts ‘n Goblins karaktäriserar spelets 

narrativ och miljö, som är en del av narrativet, i stort snarare än var plats i 

miljön för sig.  
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5 Diskussion 

5.1 Metodkritik 

Vi har i den här undersökningen analyserat sex plattformsspel, ett blygsamt 

antal för att kunna dra några generella slutsatser om hur platser karaktäriseras 

med musik inom plattformsgenren. För att kunna dra generella slutsatser om 

hur musiken används för att karaktärisera platser och gameplay inom denna 

genre skulle vi behövt analysera ett större antal spel, men tidsramen för 

undersökningen tillät inte detta. 

 

Den bästa metoden för att analysera spelvärldarna och deras miljöer anser vi 

vara att spela igenom spelen själva, vi gjorde detta i den mån det var möjligt men 

på grund av tidsbrist har några delar av spelen analyserats endast utefter 

playthroughs. Detta kan ha gjort att vi missat någonting om hur miljön fungerar, 

eftersom de flesta playthroughs fokuserar på att klara av banorna så snabbt och 

felfritt som möjligt. 

 

I och med att mätningen av musikens tempo varit manuell måste vi ta hänsyn till 

den mänskliga faktorn och bedöma siffrorna från mätningarna som ungefärliga. 

Men vi har inte varit intresserade av exakta siffor för musiktempot, utan snarare 

om det finns påtagliga skillnader mellan de musikstycken där det finns en 

skillnad i gameplay. Det skulle även vara intressant att göra en djupare analys av 

musiken, som består av många fler komponenter än just tempo, till exempel 

olika tonarter och musikstyckenas uppbyggnad. 

 

5.2 Slutsatser 

Ett samband vi funnit för alla de spel vi analyserat är att samtliga spel 

karaktäriserar den sista bossen med unik musik. Vi fann att musikens tempo för 

dessa platser var lägre än tempot för musiken till bossarna, med undantaget 

Terraria där tempot alltid är högt i musiken för bossar. Bossbanorna 

karaktäriseras i majoriteten av spelen, med Ghosts ‘n Goblins som ett undantag, 
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genom musikens karaktär. Däremot är det svårt att säga om musikens tempo 

stämmer överens med tempot i gameplay, eftersom spelaren i många fall själv 

avgör i vilket tempo spelmomenten ska avklaras. Undantag från detta är Super 

Meat Boy och Sonic the Hedgehog, där spelaren behöver bygga upp ett 

momentum för att kunna klara av vissa hinder i bossbanorna. Den sista bossen i 

Braid tvingar också spelaren att ta sig framåt i banan i ett visst tempo, men 

musikens tempo är ändå lågt, och tack vare Braids tidsförvrängningsmekanik 

kan spelaren själv styra över tidsförloppet. 

 

Vi hittande inga samband i hur olika platser karaktäriseras i plattformsspel 

beroende på vilken generation de tillhörde, utan användningen av musik för att 

signera olika platser beror istället på spelets generella tema och gameplay. 

Däremot fann vi att alla spel använde sig av musik för att signera olika platser i 

spelvärlden, förutom Ghosts ‘n Goblins där musiken istället karaktäriserar spelet 

som helhet snarare än separata miljöer. Detta skulle kunna bero på tekniska 

begränsningar, vilket även reflekteras även i ljuddesignen i stort då musiken blir 

tyst när en ljudeffekt spelas upp. Detta gör att musikens takt påverkas i de 

delarna av spelet med många fiender. 

 

Vi märkte att spelens första bana ofta hade ett snabbare tempo än de resterande, 

till exempel i Sonic the Hedgehog, Ghosts ’n Goblins och Terraria. Dessa banor 

”sätter spelstilen” för spelet, där spelaren på ett lekfullt sätt får lära sig spelets 

mekanik. Vi såg även att dessa var visuellt representerade som ljusa skogsbanor 

i fyra av de sex spel vi analyserat. I de övriga banorna i mitten av spelet 

stagnerar musikens tempo och känslan blir mer allvarlig i och med att spelet blir 

mer utmanande.  

 

I de fall att musiken används för att förlänga spelvärlden för att göra denna mer 

trovärdig för spelaren har vi funnit att musiken innehåller element som går att 

associera med en viss typ av miljö, det vill säga att musiken innehåller diegetiska 

ljudinslag. Till exempel har musiken i både Super Meat Boy och Donkey Kong 

Countrys skogsbanor inslag av ljud som går att associera med en skogsmiljö. 

Samma gäller för Terrraria och Donkey Kong Countrys underjordiska banor, där 
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musiken präglas av ljud som påminner om gruvarbete. Att musiken har 

diegetiska inslag och används på detta sätt för att gestalta olika miljöer i både 

äldre och yngre spel, anser vi kan ses som ett tecken på att denna användning av 

musik är framgångsrik i de fall en miljö ska gestaltas som trovärdig. 

 

Vi tycker det vore intressant att undersöka ytterligare användningar av musik 

som designverktyg för att karaktärisera olika platser i spelvärlden, till exempel 

som ett verktyg för att hjälpa spelaren navigera i en öppen spelvärld liknande 

den i Terraria. Hur skulle det fungera om radion i Burnout Paradise (2008) var 

kopplad till olika stadsdelar och spelade en viss typ av låtar när spelaren befann 

sig i det området?  

 

Musiken och dess rytm kan vara en indikator som spelaren kan använda sig av 

för att orientera sig i och tolka en situation utan att behöva grafisk återkoppling 

och kommunicerar på så sätt med spelaren om spelvärlden. Bossbanorna i Sonic 

the Hedgehog är, trots att de ser olika ut grafiskt, lätta att känna igen. 

Bossbanorna karaktäriseras som återkommande platser i sitt gameplay och sin 

musik som endast finns på denna plats. Signaturen för en plats blir således det 

som kombinerats ihop utifrån gameplay, narrativ, känsla och miljö. 
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