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Abstrakt: 
 
I avhandlingen har jag undersökt vilken inverkan spelljudet, bakgrundsmusiken och det 
artificiella språket har i det absurdistiska narrativet i NieR:Automata (2017). Avhandlingens 
syfte är att utreda hur spelmusik kan påverka upplevelsen av ett tv-spel vars narrativ präglas av 
absurdism. Den huvudsakliga forskningsfrågan för avhandlingen är: Vilka funktioner har 
spelmusiken i ett spel som NieR:Automata, som kännetecknas av övergripande absurdistiska 
budskap? 

Avhandlingens teoretiska referensram består av spelljudsteori, funktionsteori, genosång och 
fenosång. Till spelljudsteorin hör teorier om dynamisk musik, interaktivitet och dieges. 
Kategorin funktionsteori består av olika perspektiv på spelljudets och spelmusiken olika 
funktioner. Teorierna inom semiotiken behandlar i detta fall rösten och artificiella språk.  

Materialinsamlingen genomfördes genom att banda in mitt spelande och genom att tillämpa 
en hermeneutisk analys på spelandet. Den här metoden har hjälpt mig att klassificera 
spelljudens och spelmusikens funktioner, vilket har underlättat definieringen av spelmiljöer, 
spelkaraktärer och spelarens roll i spelet. Materialet jag analyserar innehåller spelljud, 
bakgrundsmusik, röster och nonsenstexter från tre spelepisoder i spelet: ´0DFKLQH�6XUJH´� 
´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´�RFK�´(QGLQJ�(´��Därtill innehåller dessa spelepisoder tre ljudspår som 
KHWHU�´0HPRULHV�RI�'XVW´��´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´�RFK�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´� 

Analysen visar att musikanvändningen och spelljudet i sig inte är absurdistiska, men de 
förstärker eller skapar situationer som upplevs som absurdistiska. Spelljudets funktioner 
berättar vad spelaren ser i tv-skärmen och hur hen ska reagera i anknytning till dessa ljud. 
Bakgrundsmusiken och det artificiella språkets funktioner hjälper spelaren att tolka 
spelsituationen och de diegetiska spelljuden placerar dem i en kontext. Rösten hos 
spelkaraktärerna flyttar det absurdistiska narrativet framåt och förklarar i realtid olika 
perspektiv som spelaren själv måste analysera för att dra egna slutsatser. De visuella aspekterna 
är stundvis inkongruenta till spelljudet och skapar på så sätt en ironisk stämning som får 
spelaren att ifrågasätta narrativet. Spelljudet, bakgrundsmusiken och det artificiella språket 
skapar och förstärker därmed tillsammans med spelets övriga element det absurdistiska 
narrativet.  
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1 Inledning 

 

Jag har länge varit intresserad av tv-spel som presenterar främmande världar och 

komplexa teman. Det finns något särskilt med spel där man under loppet av 40±100 

timmar får spela rollen av en given spelkaraktär samt slåss mot fiender, interagera 

med andra spelkaraktärer och lösa pussel. Dessa är element som beskriver 

actionrollspel. I till exempel actionrollspelet Legend of Zelda: Ocarina of time 

(1998), kan jag ännu minnas glädjen över att spela den korrekta tonföljden på spelets 

virtuella ocarina, som kunde ändra dagtid till nattid och förflytta huvudkaraktären 

/LQN�WLOO�HQ�DQQDQ�YlUOG�NDOODG�´7KH�6DFUHG�5HDOP´��Actionrollspelens möjlighet att 

berätta en historia och mediets möjlighet att bjuda in iakttagaren att delta i skapandet 

av återberättelsen är en stor del av charmen i spelgenren.  

 

Actionrollspel har gjort stora framsteg de senaste 25 åren. I liknande anda som i det 

legendariska brädspelet Dungeons & Dragons verkar dagens tv-spel eftersträva den 

enorma rörelsefrihet, ljudvärld, grafik och komplexa teman som enbart fantasin kan 

sätta gränser för. När man ser tillbaka på den utveckling som exempelvis Legend of 

Zelda-serien har gjort under åren, kan man tydligt se de framsteg som gjorts inom 

spelbranschens grafik, narrativ och musik. Konserter med spelmusik från stora 

spelmusikkompositörer ordnas numera världen över, vilka lockar såväl spelare som 

icke-spelare. Detta ger spelmusiken ett mervärde i ett medium där musikens främsta 

funktioner är att introducera komplexa idéer, vägleda spelaren och väcka känslor.  

 

Spelet som min avhandling behandlar heter Nier:Automata ± Become as Gods 

(2017) och är tillverkat av Platinum Games i Japan. Spelet kommer framledes 

refereras i den löpande texten med förkortningen N:A. I ´1DUUDWLYH�DJHQF\�LQ�YLGHR�

JDPHV��D�FDVH�VWXG\�RQ�KRZ�1LH5�$XWRPDWD�HPEUDFHV�LWV�PHGLXP´�ifrågasätter Tomi 

Autio (2021: 24±25) Platinum Games definition av N:A som actionrollspel och 

undrar om inte auteuren och tv-spelsproducenten Yoko Taros spel borde ses som en 

egen underkategori av actionrollspel, där element som flera slut, existentiella teman, 

blandning av spelgenrer, sidouppdrag, rollspelselement, synkroniserad musik- och 

spelupplevelse och stridsscener i tredje-personsperspektiv blandas med element 
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såsom hypersexualiserade kvinnor och apokalyptik. För enkelhetens skull kommer 

jag dock i denna avhandling att fortsätta kalla N:A ett actionrollspel.  

 

Efter utgivningen har N:A hyllats för sitt filosofiskt fängslande narrativ och sina 

mångfacetterade karaktärer. I artikeln ´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG��5HVLVWLQJ�WKH�$EVXUG�LQ�

1LH5�$XWRPDWD´�XSSPlUNVDPPDU�7KRPDV�.OLQH��������N:A uppenbara fascination 

med existentialistiska filosofer, när spelkaraktärernas namn alluderar till Simone de 

Beauvoir, Jean-Paul Sartre och Friedrich Nietzsche. Därtill observerar Kline (2021) 

liksom Youtube-profilen Visen (2021) kopplingen till Albert Camus och absurdism. 

I The Myth of Sisyphus beskriver Camus (1955 [1942]: 21) absurdism som 

konfrontationen mellan ett rent faktum och en särskild verklighet; en handling och 

världen som överskrider den. Ett annat sätt att beskriva absurdism vore människans 

behov att söka mening och universums likgiltighet till ett sådant sökande. Det finns 

givetvis andra definitioner på absurdism och Camus går även djupare in på 

begreppet, men detta är definitionen som beskriver mitt arbete. Dessutom finns det 

HQ�PHU�DOOPlQJLOWLJ�DQYlQGQLQJ�DY�RUGHW�´DEVXUG´��VRP�DQYlQGV�QlU�QnJRW�lU�

RI|UQXIWLJW�HOOHU�ELVDUUW��'lUI|U�DQYlQGHU�MDJ�RUGHW�´DEVXUGLVWLVN´�VRP�I|U�PLJ�KDU�HQ�

mer filosofisk betydelse. I ett spel där spelkaraktärerna tvingas återuppleva samma 

narrativ bara för att åter möta döden och där nihilism och livets absurditet är centrala 

teman, tvingas spelaren reflektera vad det är att vara människa och vad ett 

meningsfullt liv kan vara.  

 

Med tanke på teman såsom absurdism och meningslöshet, ter det sig 

anmärkningsvärt att N:A innehåller bakgrundsmusik som till stor del sjungs på ett 

artificiellt språk. Det semantiskt obegripliga språket som sångtextförfattaren Emi 

Evans kallar chaos language finns i så gott som alla sångtexter i N:A (Hertzog 

2020). Eftersom sångtexten kan distrahera spelaren från själva spelupplevelsen, är 

spelmusik med sång inte sedvanlig inom actionrollspelsgenren.  

 

Huvudkaraktärerna som spelaren förflyttar inom N:As virtuella spelvärld rör sig 

mellan olika kulturer och landskap. I en intervju med Gamesradar+ (Prell 2018) 

poängterar spelets kompositör Keiichi Okabe att N:A inte ska representera någon 

särskild kultur eller region på jorden. Musiken blir enligt Okabe en kombination av 
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själva spelupplevelsen, spelkaraktärernas känslotillstånd och den virtuella värld de 

befinner sig i. 

 

Det är inte en främmande tanke att musik kan få oss att känna komplexa känslor, att 

locka oss in i oväntade situationer eller att trycka lite hårdare på handkontrollen. 

Detta kallas inom spel- och filmmusikforskning för funktionsteori (Wingstedt 2012: 

161). Musikforskning har länge forskat kring funktioner inom teater- och filmmusik, 

vilket har etablerat en bred funktionsteori som på senare år inlemmats i 

spelmusikforskningen. Med detta sagt är spelmusik med sång på ett artificiellt språk, 

där teman såsom nihilism och absurdism behandlas dock ett forskningsområde som 

inte har behandlats ur ett funktionsteoretiskt perspektiv tidigare. Studiet av 

spelmusikens funktioner i ett sådant spel skulle alltså vara ett välkommet tillägg på 

forskningsområdet och skulle öppna för vidare forskning. Därför kommer min 

avhandling att undersöka spelljudets och spelmusikens funktioner i N:A.  

 

 

1.1 Vad är NieR:Automata? 

 

N:A är ett actionrollspel som utspelar sig 11945 e.Kr i en postapokalyptisk värld, där 

en specialstyrka androider som kallas YoRHa befinner sig i ett ombudskrig mellan 

människor och utomjordingar. Utomjordingarna har tillverkat krigsrobotar för att 

besegra mänskligheten, och mänskligheten har tillverkat androider för att besegra 

utomjordingarna. Spelets huvudkaraktärer består av två av dessa androider: en 

kvinnlig android med namnet 2B och en manlig android som heter 9S. I början av 

spelet skickas de två androiderna till jorden för att rensa ut dessa robotar. Under ett 

uppdrag upptäcker 2B och 9S att robotarna utforskar mänskliga beteenden, 

samhällen och koncept. Ju längre man spelar N:A, desto mer inser man att 

människorna som 9S och 2B är beordrade att försvara är utplånade för länge sedan. 

Robotarna som ursprungligen var programmerade med en simpel uppgift ± ´att 

besegra fienden´ ± blev i och med mänsklighetens utplåning tvungna att vända sig 

mot sina tillverkare: utomjordingarna. När utomjordingarna följaktligen utplånades 

skapades ett logiskt felslut i robotarna, de enda motståndarna kvar var androiderna 

och robotarna själva. Om robotarna utplånar androiderna fyller dock deras existens 
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inte längre någon större mening. Därför försöker en stor del av robotarna lära sig den 

forna mänsklighetens filosofi och kulturella egenheter. Ledningen i YoRHa känner 

till detta, men sänder ändå ut 2B och 9S i ett ändlöst upprepande spaningsuppdrag. 

Det är ett av spelets stora absurdistiska avslöjanden. Det visar sig nämligen att 2B 

går under en falsk identitet och hennes uppgift är att döda 9S varje gång han 

upptäcker detta absurdistiska faktum. Eftersom androidernas minnen kan raderas, 

skickas 2B och 9S ut på meningslösa uppdrag ad infinitum. (Autio 2021: 38±58.) 

 

N:A präglas av stridsscener, en virtuell värld där man kan röra sig över stora 

områden och ett narrativ som driver handlingen framåt med hjälp av olika uppdrag 

och intriger. Spelet delas upp i 4 delar, varav de två första delarna bär en identisk 

handling, med den enda skillnaden att den spelas från två olika perspektiv; först 2B:s 

perspektiv, sedan 9S. Hela spelet delas upp i 17 episoder och har 26 olika möjliga 

slut. I actionrollspel med många slut brukar ett av sluten kallas true ending. I N:As 

eftersträvansvärda slut av spelet, när man har besegrat alla fiender och når spelets 

true ending, ombes man radera alla personligt sparade data i spelet, i en altruistisk 

uppoffring som eventuellt gynnar framtida spelare. 

 

1�$V�VOXW�EHWHFNQDV�VRP�DOOW�IUnQ�´(QGLQJ�$´�WLOO�´(QGLQJ�=´�RFK�KDU�ROLND�

RUVDNVEHVNULYDQGH�QDPQ��VnVRP�´(QGLQJ�%��RU�QRW�WR�>%@H´�RFK�´(QGLQJ�3��

corru>3@WLRQ´��'H�IOHVWD�VOXWHQ�lU�NRUWD�RFK�lU�UHVXOWDW�DY�DWW�VSHODUHQ�JnU�nW�PRWVDWW�

håll när hen ska utföra ett brådskande uppdrag eller på annat sätt gör något som hen 

inte borde. Det finns dock egentligen bara tre slut som kan förstås som riktiga avslut 

pn�HWW�IXOOVWlQGLJW�QDUUDWLY��´(QGLQJ�&´�RFK�´(QGLQJ�'´�VNHU�L�VOXWHW�DY�VSHOHW�RFK�

känns som definitiva avslut på spelet och baserar sig på val som spelaren gör i slutet 

DY�VSHOHW��´(QGLQJ�(´�det dolda slutet som XSSVWnU�QlU�PDQ�VSHODW�LJHQRP�´(QGLQJ�

&´�RFK�´(QGLQJ�'´� 

 

N:As narrativ skildrar på många sätt hur meningslös olika varelsers existens kan 

uppfattas vara. Liksom vi spelare i den verkliga världen söker mening med våra liv, 

speglas detta i de många robotarna och androidernas existens i spelet. I spelet lyfts 

begrepp såsom kärlek, krig, religion, makt och scientism fram som möjliga lösningar 

på spelkaraktärernas existentiella frågor, men varje dramaturgisk båge som narrativet 

presenterar slutar antingen i bråd död eller absurdism. Många av robotarna tar sina 
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egna liv, när de inser hur meningslösa deras existens är och i en scen kämpar 

spelaren för att förflytta en förgiftad 2B genom den fientliga stadsmiljön, endast för 

att i ett stort anti-klimax mördas framför ögonen på 9S. 

 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

 

N:A är inte ett vanligt actionrollspel med sedvanliga teman, utan ett postmodernt 

spel med underliggande samhälls- och religionskritiska grundtankar som formar 

spelupplevelsen, medan den prisbelönade spelmusiken färgar och driver spelets 

absurdistiska narrativ framåt.  

 

Med detta som bakgrund blir således syftet med avhandlingen att utreda hur 

spelmusik kan påverka upplevelsen av ett tv-spel vars narrativ präglas av absurdism. 

Utgående från syftet är den huvudsakliga forskningsfrågan: Vilka funktioner har 

spelmusiken i ett spel som N:A, som kännetecknas av övergripande absurdistiska 

andemening? För att kunna besvara forskningsfrågan har jag utarbetat tre följdfrågor. 

 

Min första följdfråga grundar sig på den ambivalens som kompositören Okabe 

beskriver (Oloman 2021) och som jag upplever i min egen interaktiva upplevelse 

med spelmusiken. På många sätt bryter N:As musik mot de sedvanliga musikval som 

actionrollspelsgenren brukar använda. I N:A finns ett flertal hotfulla scener och 

situationer som ackompanjeras av sävlig spelmusik och ett antal fredliga möten i 

spelet åtföljs i sin tur av bombastisk spelmusik. Min första följdfråga omfattar med 

andra ord musikens funktion i förståelsen av spelets atmosfär: Vilka funktioner har 

musiken i skapandet av spelets allmänna, absurdistiska stämning? 

 

I N:A får man även följa med utvecklingen av olika karaktärers dramaturgiska bågar, 

såsom roboten Pascal och hans fredliga bybors evolution från pacifister till nihilister 

eller de primitiva ökenrobotarnas utveckling från människoimiterande robotar till 

självdestruktiva religionsfanatiker. Min andra följdfråga inbegriper alltså musikens 

funktion i förhållande till de dramaturgiska bågar i N:A som bär på budskap med 

absurdistiska undertoner: Vilka funktioner har musiken i spelets helhetsdramaturgi? 
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Emi Evans sångtext i spelet är en sammansättning av olika språk som tillsammans 

skapar ett artificiellt språk. Språket har ingen semantisk mening, utan är i grund och 

botten nonsenstext. Jag ser spelmusikens minsta musikaliskt meningsbärande 

elementen och sångens artificiella språk som bidragande funktioner i 

spelupplevelsen. Min tredje följdfråga är därför: På vilka sätt bidrar dessa 

musikaliskt och nonsensspråkligt meningsbärande elementen till musikens 

funktioner? 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Spelmusikforskningen följer en forskningstradition som är djupt rotad i forskningen 

om teater- och filmmusik. Flera av de metoder, begrepp och teorier som nämns i 

denna avhandling har länge varit etablerade inom film- och dramastudier, men har 

genom utveckling och systematisering av forskare såsom Kristine Jørgensen (2006), 

Karen Collins (2008; 2013) och Tim Summers (2016) blivit mer specifika för 

spelmusikforskningen.  

 

Sedan N:A gavs ut 2017 har enbart fåtal avhandlingar undersökt musiken i NieR.  I 

Hayden Harpers avhandling Musical Representations of Gender in NieR:Automata 

and Similar Role-Playing Video Games (2021) använder Hayden sig av Neo-

Riemanns, Schenker- och textanalyser, med N:A som fallstudie, för att komma till 

slutsatser gällande representationen av kön i tv-spel. Till avhandlingen inkluderar 

Harper även andra spel inom actionrollspelsgenren för att peka på ett mera 

allmängiltigt resultat. Resultatet av Harpers undersökning pekar på att spelmusiken 

på många sätt kontrasterar med de visuella och interaktiva elementen i N:A. En dylik 

dissekering av musikalisk representation av kön i relation till de visuella och 

interaktiva konstruktionerna påvisar en inbyggd komplexitet som existerar när det 

gäller konstruktion av könsroller i spel inom RPG-genren. (Harper 2021: 85.) 

 

I magisteravhandlingen Infinite Incomplete Cycles: Musical and Narrative 

Transformation in Nier and Nier: Automata jämför Christopher Greene (2020) N:A 
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och föregångaren NieRs musikaliska och narrativa utveckling med hjälp av 

Schenkeranalys. Med tanke på att varje spelning är unik, tillämpas en metod som 

Greene kallar (2020: ����´LGHDOL]HG�SOD\WKURXJK´��VY��LGHDOLVHUDG�JHQRPVSHOQLQJ���

vilket innebär att han analyserar spelet ur ett linjärt perspektiv snarare än ett icke-

linjärt perspektiv. Med andra ord analyserar han spelet som om det vore en film. 

Enligt Greene förenklar detta perspektiv musikanalysen, vilket utelämnar för 

analysen mindre relevanta, oförutsedda händelser såsom misslyckanden och 

sidospår. Greene menar (2020: 56) att man kan avslöja djupgående strukturer och 

kopplingar till spelets berättelse och karaktärer genom att tillämpa linjära reduktiva 

tekniker såsom Schenker-analys på spelmusiken. 

 

Spelmusik med sång är relativt sällsynt inom actionrollspelsgenren, eftersom en 

alltför tydlig sångtext kan stjäla uppmärksamheten från själva spelupplevelsen. I 

Yvonne Stingel-9RLJWV�DUWLNHO�´)XQFWLRQV�DQG�0HDQLQJV�RI�9RFDO�6RXQG�LQ�9LGHR�

*DPHV´������: 25±43) tangeras den sjungna rösten i spelmusik, men diskuteras 

enbart som en narrativ röst, som en karaktärsröst och som en del av den diegetiska 

musiken i spelvärlden. Stingel-Voigt ser (2020: 27) röster i spel som 

informationsförmedlare, som inte enbart möjliggör en semantisk och 

innehållsrelaterad funktion, utan även en uttrycksfull och semiotisk funktion. Det är 

alltså inte enbart en fråga om vad som sägs eller sjungs, utan hur det sägs och hur det 

sjungs som skapar mening och funktioner i spelupplevelsen. Därtill framhåller 

Stingel-Voigt (2020: 41) värdet av multimodala kombinationer och klargör att 

musiken bör analyseras i kontexten av vad som sker i narrativet och i bilden.  

 

I doktorsavhandlingen Worldbuilding Voices in the Soundscapes of Role Playing 

Video Games använder Jennifer Smith (2020) bland annat N:A som en av flera 

fallstudier på hur röster och ljudlandskap skapar virtuella platser inom ett 

actionrollspel. Avhandlingen tangerar musiken, sångrösten och det artificiella 

språkets roll i skapandet av tre olika områden i N:A och noterar att varje områdes 

bakgrundsmusik omfattar fyra olika dynamiskt åtskiljbara versioner av samma verk: 

quiet, medium, dynamic och vocalised (Smith 2020: 106). Enligt Smith (2020: 3) 

spelar rösten, musiken och andra spelljud en viktig roll i den världsskapande 

processen som omfattar utformningen av miljöer och karaktärer i actionrollspel. Om 

spelets musikproducent väljer att inlemma en sångröst i spelmusik, så ska detta dock 
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göras med aktsamhet eftersom en illa utförd sång kan ha en negativ effekt på 

uppfattningen av spelvärlden och spelarens upplevelse (Smith 2020: 184). 

 

Nonsenstext spelar en betydande roll i denna avhandling, eftersom forskning inom 

spelmusik med artificiellt språk är väldigt lite undersökt. Ethan Haydens bidrag till 

33 1/3-serien 6LJXU�5yV¶V�����(2014) försöker belysa nonsenstexten som ett 

meningsbärande element i Sigur Rós album ( ) från 2002, där samtliga låttexter var 

skrivna på det artificiella språket vonlenska. Begrepp såsom echolalia, phono-

eroticism, xenoglossia och glossolalia belyses i undersökningen för att närmare 

kunna kategorisera användningen av nonsenstext i musiksammanhang. Därtill 

diskuteras röstanvändningen som ett verktyg för att bättre förstå röstens semiotiska 

funktion i konstruerandet av mening i vokalmusik. (Hayden 2014: 9±86.)  

 

Harper (2021), Greene (2020), Stingel-Voigt (2020) och Smith (2020) har 

åstadkommit en god grund att utgå ifrån i min avhandling. Harpers slutsatser 

gällande spelmusikens roll i representationen av identitet i N:A är av intresse när jag 

diskuterar spelmusikens funktion vid gestaltningen av karaktärernas egenskaper, 

men i övrigt kommer min avhandling att fokusera kring temat absurdism. Till 

skillnad från Greenes metod, kommer jag att bejaka spelets icke-linjära form. Detta 

är vad som skiljer spel från filmmediet och att kringgå detta faktum berövar analysen 

på en central detalj: den smått ironiska friheten att få välja sitt öde i ett absurt spel. 

Det som märkbart fattas i Stingel-Voigts artikel är när sång förekommer i 

bakgrundsmusiken. På detta område tillför Smith med sin avhandling en 

undersökning som är specifik i musikaliska skapandet av spelvärldar. Dessutom 

tangerar hennes avhandling N:A och användningen av artificiellt språk. Smith väljer 

dock att till stor del närma sig dessa ledmotiv från ett affektivt perspektiv och belyser 

inte alls spelets distinkta absurdistiska natur. Spelmusikforskning av de musikaliska 

funktionerna i ett absurdistiskt spel som N:A, där sångtexten är skriven på ett 

artificiellt språk, har aldrig gjorts tidigare. Denna avhandling ska fylla detta tomrum.  

 

 

1.4 Teoretisk referensram 
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Interaktivitet och icke-linjäritet är nyckelord som skiljer spelmusikforskningen från 

dess föregångare teater-, tv- och filmmusikanalysen. Till skillnad från tv-tittaren har 

spelaren en mer aktiv roll i vad som sker på skärmen. Collins förklarar (2008: 60) att 

interaktiviteten är viktig för spelljudsforskningen, eftersom den placerar spelaren i 

spelets utrymme och fungerar som en mellanhand mellan den virtuella och den 

verkliga världen och mellan karaktären och spelaren. Den interaktiva friheten att få 

välja sin egen rutt i ett spel skapar också ett icke-linjärt narrativ, som är svårt att 

åstadkomma i konventionell film (Collins 2008: 3±4). 

 

Wingstedt menar (2012: 193) att den aktiva rollen i spelet gör spelaren till en 

medskapare i berättelsens struktur och uttryck, vilka förstärker spelets immersiva 

natur. Immersion syftar på hur spelare, genom spelljud, narrativ och fysisk 

interaktion tillåter sig att försjunka i spelet. Detta begrepp har, enligt Collins (2008: 

133), länge varit omtvistat inom spelljudforskningen, men är av relevans i denna 

avhandling eftersom spelljud är en viktig faktor när spelaren försjunker sig i ett spel.  

 

Liksom filmljud kategoriseras spelljud i diegetiska och icke-diegetiska spelljud, det 

vill säga ljud och musik som såväl spelare som spelets karaktärer hör respektive ljud 

och musik som enbart spelaren hör (Collins 2008: 123). Det icke-diegetiska ljudet 

får dock en annan roll i spelmusik, eftersom spelaren tolkar det icke-diegetiska ljudet 

och gör beslut som påverkar spelkaraktären. Spelaren blir med andra ord en 

interaktiv bro mellan det icke-diegetiska och det diegetiska, vilket gör de diegetiska 

gränserna mer diffusa (Berndt & Hartmann 2008: 10). Därför föreslår Jørgensen 

(2006: 2) trans-dieges som tillägg till kategoriseringen. Trans-dieges beskriver de 

spelljud som kategoriserar situationer när spelkaraktären talar direkt till spelaren, när 

gränserna mellan spelvärlden och den riktiga världen suddas ut eller när spelaren 

fungerar som en omnipotent tolkare åt spelkaraktärerna.  

 

Collins använder (2008: 4) paraplybegreppet dynamiskt ljud för spelljud och 

spelmusik, som antingen kan påverkas av spelare eller av spelets interna funktioner. 

För att förtydliga vad som är vad delar Collins in (2008: 139) spelljud i interaktivt 

ljud och adaptivt ljud. Interaktivt ljud syftar på spelljud som reagerar på spelarens 

aktiva handlingar, medan adaptivt ljud syftar på spelljud och spelmusik som enbart 

växlas i förhållande till förändringar i spelsituationer. Ett exempel på interaktivt ljud 
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kan vara så enkelt som när ett knapptryck åtföljs av det svischande ljudet av ett 

svärd, medan adaptivt ljud kan vara spelmusikens tempoförändring när en 

förutbestämd tidsangivelse i spelet håller på att rinna ut. Collins begrepp är bäddat 

för att skapa huvudbry, eftersom spelljud kan uppstå på olika sätt vid olika tillfällen. 

Ett exempel är när olika områden i spelets virtuella värld ofta kan ha olika låtar.  

 

Jag utgår i min avhandling från Collins definition (2008:139) att interaktiva ljud är 

spelljud som är kopplade till spelaren, vilket konkret innebär att när 2B äntrar 

ökenområdet är öknens områdesspecifika spelmusik en konsekvens av mina 

handlingar. I det ögonblicket är spelmusiken interaktiv. Men när 9S faller ihop efter 

en stridsscen i öknen och vaknar upp inne i motståndsrörelsens läger är det på grund 

av spelets linjära filmsekvens som lett karaktären dit, och därför är lägermusiken 

som börjar spela i det ögonblicket adaptiv.  

 

Min funktionstypologi bygger på funktioner och film- och spelmusikteorier, sedan 

tidigare etablerade av bland andra Claudia Gorbman (1987), Michel Chion (1994), 

Kristine Jørgensen (2006), Karen Collins (2008), Johnny Wingstedt (2012), 

Benjamin Nagari (2016) och Tim Summers (2016), som sträcker sig från 

filmmusikforskning till forskning inom mer interaktiva medier såsom spelmusik. 

Actionrollspel är en speciell spelgenre med tanke på att den bygger kring ett narrativ 

och dramaturgisk båge som till många sätt påminner om film. Samtidigt är 

actionrollspel ett interaktivt medium där spelaren erbjuds en stor frihet att skapa sin 

egen spelupplevelse och fördjupa sig i sin spelkaraktärs berättelse. Jag utvecklar en 

egen funktionstypologi med stöd från ovannämnda film- och spelmusikforskare för 

att lättare undersöka och förklara de funktioner som är relevanta inom ett 

actionrollspel med återkommande absurdistiska undermeningar. 

 

Absurdismen kan givetvis förklaras på många olika sätt, men så som jag använder 

begreppet i denna undersökning, syftar jag på Albert Camus beskrivning av termen. 

Det vill säga som en konfrontation, ett motstånd och en konflikt mellan människans 

strävan efter mening och universums likgiltighet mot en sådan strävan (Camus 1955 

[1942]). Spelmusikens funktioner bör med andra ord associera till känslor och 

gestaltningar av upprepning, frustration, melankoli och meningslöshet. Min 

funktionstypologi kommer därför att bestå av en affektiv funktion, en strukturell 
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funktion, en miljöbeskrivande funktion, en beledsagande funktion samt en funktion 

som beskriver olika grader av kongruens. 

 

Den affektiva funktionen spelar ofta en mycket central roll i actionrollspel. Man kan 

kritisera valet av en affektiv funktion och argumentera för att all musik till viss grad 

gestaltar olika känslor, men detta är också dess fördel. Funktionen lyfter fram och 

tydliggör olika känslolägen i spelet och har möjlighet att förstärka det absurdistiska 

narrativet och den absurdistiska upplevelsen. Enligt Collins (2008: 133) förväntas i 

regel spelaren att sympatisera med huvudkaraktärerna eller de icke-spelbara 

karaktärerna, för att skapa en immersiv spelupplevelse. Funktionen åskådliggör 

känslor och stämningar som upplevs eller observeras i musiken, men till skillnad 

från filmer förstärks dessa känslor i spelvärlden i och med den interaktiva och 

immersiva effekten av spel. När en huvudkaraktär dör i en filmscen kan man krasst 

säga att det var förutbestämt i manuset, men när en huvudkaraktär dör i ett spel så är 

det spelarens tillkortakommanden som kan vara orsaken.  

 

Eftersom funktionen även kan ha förebådande effekter som instruerar om kommande 

händelser, är det ändamålsenligt att dela upp denna funktion i enlighet med 

Wingstedts modell (2012: 166) av två underkategorier: observerad och upplevd 

affekt. Med dessa underkategorier särskiljs till exempel situationer när en icke-

spelbar karaktär beskrivs av spelljud, dialog eller musik som melankolisk och 

situationer när jag som spelare i en given situation fylls av melankoli. Skillnaden 

ligger alltså i att observera den affektiva funktionen på ett intellektuellt plan och att 

uppleva den på ett mer personligt och instinktivt plan. Utmaningen med att utforska 

spelmusikens affektiva funktioner är att man kan ge dem för mycket vikt i 

spelmusikanalysen.  

 

Fördelen med att undersöka spelmusikens strukturella funktioner, är att de 

underlättar spelupplevelsen genom att definiera, strukturera, organisera och avgränsa 

tidsförloppet i spel (Wingstedt 2012: 167). Funktionerna lyfter fram upprepningar i 

ljudmaterialet som kan förstärka den absurdistiska spelupplevelsen samtidigt som de 

tydliggör berättelsen. Dessutom fyller musiken, enligt Collins (2008: 131), upp det 

tomrum som skapas när inget händer i spelljudet. Det kan också spelljudet göra när 

spelmusiken fattas. En textuellt sammanhållande funktion är i regel viktig i sådana 
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spel som till sin natur är icke-linjära och därmed oberäkneliga. Musik som spelar 

över flera filmsekvenser kan till exempel etablera övergripande kontinuitet, vilken 

skapar en länk som håller ihop produktionen och gör den gripbar (Gorbman 1987: 

89). Man bör dock komma ihåg att musik inte skapar struktur ensam. Spelmusiken 

måste samverka med en annan modalitet för att fylla sin strukturella funktion.  

 

Spelkaraktärernas rörelsefrihet inom den virtuella världen är sedvanlig inom dagens 

actionrollspel och i vissa spel kan det ta flera timmar för en spelkaraktär att avlägga 

en lång sträcka till fots. Därför är det vanligt att speltillverkare av actionrollspel 

skapar olika kulturella områden inom spelets virtuella värld med distinkta 

musikaliska och spelljudmässiga skillnader. Dynamiska ljud som skapats i detta 

syfte har ofta en miljöbeskrivande funktion. Förutom att musiken till exempel 

särskiljer olika områden och situationer i spelvärlden kan den även signalera vilken 

tidsepok, kulturmiljö eller status som gäller för en given situation. Användningen av 

en miljöbeskrivande funktion i en spelmusikanalys kan medföra risker för 

individuell tolkning och därför är ett fokus på genren i detta fall viktigt (Summers & 

Hannigan 2016: 210). Därtill förklarar Jørgensen (2006: 3) att musiken kan påverka 

spelarens inställning gentemot olika fredliga och fientliga karaktärer och påverkar på 

detta sätt spelarens handlingar. Med hjälp av musiken kan man alltså beskriva 

området, vilket underlättar förståelsen av de icke-spelbara karaktärerna i detta 

område i spelet. Ett förhöjt tempo och en mer livlig melodi kan till exempel 

förbereda spelaren för eventuella stridssituationer, vilket samtidigt berättar hur man 

ska förhålla sig till de andra karaktärerna i området.  

 

I Game Sound lyfter Karen Collins (2008: 130) fram Michel Chions teori om 

akusmatiskt ljud som en viktig funktion i den immersiva processen. Chion menar 

(1994: 72) att ett diegetiskt filmljud som inte har något givet ursprung visuellt, kan 

locka tv-tittaren att se med sitt inre öga åt det håll varifrån ljudet kom. I filmvärlden 

kan vi inte tvinga kameramannen att vrida kameran åt det håll varifrån ljudet kom, så 

vi måste som tv-tittare föreställa oss vad som finns där. I actionrollspel har vi dock 

som spelare möjligheten att vända spelkaraktären, vilket ger spelljudet en funktion 

som lockar oss att utforska spelvärldens omgivning och potentiella hot och 

belöningar. Man skulle kunna kritisera den miljöbeskrivande funktionen för att den 

inte är tillräckligt specifik, eftersom den är en sammanslagning av olika funktioner, 
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men med ett särskilt fokus på miljö kan man använda denna sammanslagning för att 

få ett mer karakteristiskt resultat. 

 

Den beledsagande funktionen skulle kunna förstås som ett slags miljöbeskrivande 

gestaltning, men är mer beroende av spelets interaktiva beskaffenhet. ,�´2Q�WKH�

)XQFWLRQDO�$VSHFWV�RI�&RPSXWHU�*DPH�$XGLR´�I|UNODUDU�-¡UJHQVHQ�����������DWW�

ljudikoner, det vill säga ljud som representerar ljud relativa till den verkliga världen, 

kan informera och assistera spelaren i sin reaktion till spelvärlden. Till exempel kan 

en fiendes attack meddelas på förhand av ett stön eller kroppsljud, vilket ger spelaren 

några få ögonblick att instinktivt reagera. Denna funktion är inte absurdistisk i sig, 

men om denna funktion inte fungerar enligt spelets etablerade ramar kan den ge 

intrycket av en absurdistisk upplevelse. 

 

Collins förklarar (2013: 26) att graden av kongruens också spelar en viktig funktion i 

dagens actionrollspel. I spel kan ljud och musik vara kongruent, inkongruent eller 

neutralt i förhållande till bilden eller handlingen (Collins 2013: 35). Det brukliga är 

att musiken förtydligar det som sker i bilden (Wingstedt 2012: 183). Men inom 

2010-talets actionrollspel existerar numera ofta en ironisk, något postmodern 

inställning till musiken samt den spelvärld den existerar inom. När spelmusiken 

kommenterar, ironiserar eller kontrasterar dialogen eller det visuella, kan musiken 

enligt Wingstedt (2012: 167) påverka spelarens uppfattning av spelsituationen och 

trovärdigheten på de karaktärer som den gestaltar. Situationer som dessa kan etablera 

en känsla av överraskning eller anti-klimax, vilket i sin tur öppnar för oanade 

möjligheter i spelupplevelsen. Inkongruens är liksom många andra funktioner nära 

besläktade med de affektiva funktionerna, eftersom musiken kan kontrastera de 

emotioner som gestaltas i bilden, men de kan även skapa en distans eller likgiltighet 

mellan spelaren och spelsituationen (Nagari 2016: 51). När det dynamiska ljudet är 

inkongruent i förhållande till det som sker i dialogen eller i bilden kan de också 

avbryta den immersiva upplevelsen hos spelaren (Collins 2008: 133).  

 

Det är värt att säga några ord om röstanvändningen i ett actionrollspel som använder 

sig av nonsenstext och många olika sorters röster, såsom mer organiska eller 

mekaniska röster. Rösten är liksom de andra spelljuden endast en av många 

modaliteter som presenterar semantisk text på ett lättförståeligt och naturligt sätt. Det 
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kan därför upplevas lockande att konstruera och beskriva röstens många semiotiska 

möjligheter som en röstspecifik funktion, men problemet är att det är samma 

funktioner som nämnts tidigare som tar sig uttryck med hjälp av rösten. Trots att 

röstens funktioner är en sammanslagning av olika tidigare nämnda funktioner, anser 

jag det nödvändigt att diskutera röstanvändningen skilt i kontexten av ett 

actionrollspel, där röstanvändning och artificiellt språk spelar en väsentlig roll. 

Collins menar (2008: 132) att spelkaraktärers uttal och tonfall kan säga mycket om 

karaktärernas motiv, om deras kulturella och sociala egenskaper samt deras 

eventuella inre monolog. Spelaren får även en inblick i spelkaraktärernas hälso- eller 

känslotillstånd och om spelkaraktären är andfådd, berusad eller förgiftad kan ett 

sluddrat tal förtydliga eller avslöja karaktären befinnande.  

 

Enligt Ulf Lindberg (1995: 16) kan sångens mening delas in i tre dimensioner: en 

semantisk dimension som hänvisar till omvärlden, en syntaktisk dimension som 

behandlar relationen mellan verkets olika tecken och en performativ dimension som 

behandlar tecknens relation till mottagaren. När det sjungna språket är oförståeligt 

blir den performativa dimensionen och det syntaktiska förhållandet mellan musik 

och text särskilt viktiga. Inom semiotiken är Roland Barthes Image ± Music ± Text 

(1977) väsentlig. Barthes delar (1977: 182) den semiotiska meningen av sångröstens 

i fenosång och genosång. Fenosången inbegriper alla strukturella och språkliga 

fenomen som kommuniceras genom sång: melismens form, genrens regler, 

sångarens personliga språkbruk och så vidare. Genosången representerar röstens 

uttryck, där krackelerandet, volymen, pauserna och andningen fungerar som bro 

mellan språket och melodin. Eftersom det artificiella språket i N:A saknar semantisk 

mening är genosången viktig i min avhandling.  

 

När musik används i syftet av kulturskapande och miljöbeskrivande är vissa motiv 

mer självklara i sin underförstådda betydelse än andra. Vilka betydelser bär musiken 

och hur kommer vi ett sådant fall åt dem? En möjlighet är att se på de minsta 

meningsbärande enheterna i musik ± musemerna. I Philip Taggs avhandling Kojak ± 

50 seconds of television music: Toward the analysis of affect in popular music 

(1979: 71) jämförs musemen inledningsvis med språkets minsta meningsbärande 

enhet ± morfemen. Den lingvistiska liknelsen har sina rötter i Charles Seegers On the 

moods of a musical logic (1960), men får i Taggs affektanalys av musiken i tv-serien 
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Kojak en behövlig uppdatering. Teorin grundar sig i att man reducerar ner ett motiv 

till sin minsta möjliga meningsbärande enhet, vilket kan vara tre toner, tempo, en 

rytm, dynamik, harmonik och klangfärg. I mitt arbete kan dessa meningsbärande 

element ge kulturella associationer, vilket kan ha miljöbeskrivande funktioner.  

 

 

1.5 Metod och material 

 

Genom att spela och uppleva N:A sätter jag mig in i empirin och kan med hjälp av 

den mer specifikt besvara min forskningsfråga. När man analyserar spelmusik bör 

man enligt Summers & Hannigan (2016: 34±41) agera såväl spelare som analytiker. 

Detta innebär att jag, genom att spela, lyssna och interagera, bättre kan analysera 

bakgrundsmusiken, spelljudet och det artificiella språket. Detta utreds genom en 

kvalitativ hermeneutisk multimodal analys. Med multimodalitet syftar jag på alla 

semiotiska modaliteter som spelet inbegriper. Hit räknas musik, sångtext, visuella 

uttryck, narrativ och handkontrollens vibrationer. Summers & Hannigan menar 

(2016: 41) att spelare aktivt söker mening från spelets musik, eftersom detta är en 

betydande del av interaktiviteten i spelet. Ett hermeneutiskt perspektiv är med andra 

ord viktigt i spelmusikanalysen, eftersom det påminner om hur spelare lyssnar i sitt 

spelande. Dynamiskt ljud fungerar i min avhandling som ett paraplybegrepp och 

innefattar allt ljud som spelet genererar. Dessa ljud kategoriseras sedan som 

diegetiska spelljud kopplade till spelvärlden såsom röster, fotsteg och vindljud samt 

bakgrundsmusik och icke-diegetiska ljudeffekter. Därtill diskuteras 

bakgrundsmusikens instrument bland annat i form av syntesljud. 

 

Syftet med min avhandling är att utreda hur spelmusik kan påverka upplevelsen av 

ett tv-spel vars narrativ präglas av absurdism. Därför har jag sammanställt en 

funktionstypologi i min teoretiska referensram, som på bästa sätt kategoriserar 

gestaltningen av absurdism i actionrollspel. Med dessa funktioner som grund utför 

jag en funktionsanalys på spelmusiken i N:A.  

 

LN:A har getts ut i olika versioner och trots att variationer i till exempel klädval och 

grafik existerar spelversionerna emellan, är spelmusik- och spelljudsupplevelsen den 
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samma oavsett version. Min version av spelet spelas på Xbox One och heter 

NieR:Automata ± Become as Gods. N:A är den femte delen i Drakengard-serien, 

men jag har inte spelat något av de tidigare spelen. Detta kan medföra att jag missar 

några alluderingar till någon av föregångarna, men i min spelning verkar N:A 

fungera väl utan kunskap om de tidigare spelen i serien. N:A erbjuder sex möjliga 

alternativ när det kommer till undertexter och menytexter. De vokala 

ljudspårsalternativen är engelska och japanska. Eftersom engelska är det enda språk 

av de erbjudna språken som jag förstår tillräckligt bra för att kunna analysera spelet, 

kommer min undersökning enbart att omfatta den engelska versionen.  

 

I min analys av de olika spelepisoderna, utgår jag från att man spelar spelet utan 

tidigare kännedom om dess händelseförlopp. Med tanke på att sångtexten är skriven 

på ett semantiskt oförståeligt språk, så bär titlar såsom ´0HPRULHV�RI�'XVW´ RFK�´7KH�

6RXQG�RI�WKH�(QG´ stor del av innebörden i själva namnen. När jag spelade N:A 

kände jag inte till namnet på låtarna och jag utgår från att det är så man ska spela 

spelet ± helst med så lite förinformation som möjligt.  

 

För att smidigare kunna dokumentera mina spontana reaktioner i mitt spelande 

kommer jag att använda mig av spelkonsolens inspelningsfunktion. Inspelningen 

arkiveras i Sibeliusmuseums arkiv. Inspelning dokumenterar inte mina fysiska 

reaktioner, men visar hur jag förflyttar min spelkaraktär i olika spelsituationer och 

ger mig ett material som jag kan återvända till flera gånger för att återuppleva 

kritiska och centrala spelögonblick. Dessa undersöks i den fördjupande processen av 

min hermeneutiska analys. Därtill kommer jag att föra speldagbok där jag 

dokumenterar mina upplevelser. Utöver själva musiken i sekvenserna, får jag på 

detta sätt dokumenterat övergången från en låt till en annan. När jag diskuterar 

musiken gör jag det med hjälp av tidsangivelser i ljudspår på streamingtjänsten 

Spotify och transkriberingarna som jag har gjort av de analyserade låtarna. Mina 

transkriberingar är baserade på ljudspåren i Spotify (Spotify NieR:Automata 

Original Soundtrack) och andra transkriberingar (Takahashi 2017; Okabe & 

Takahashi 2017; Okabe 	�-¶1LTXH�1LFROH 2017). 

 

Mina analysmetoder kan kritiseras för att vara subjektiva eftersom jag enbart utgår 

från min egen individuella spelupplevelse. Det skulle till exempel vara möjligt att be 
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en testgrupp provspela N:A och sedan be dem beskriva sin upplevelse i givna 

situationer. Min spelupplevelse kan dock leda till generaliserbara resultat. Min metod 

är praktisk och vedertagen och min analys bygger på självreflektion, förankring i 

tidigare forskning och en funktionstypologi som underlättar beskrivningen av 

spelmusiken, spelljudet och det artificiella språket. Istället för testgrupper kommer 

jag att nyansera mina egna resultat med åsikter och reaktioner ur kommentarsfälten 

från N:A-relaterade videoklipp på Youtube. Fernández-Cortez hävdar (2020: 25) att 

spelmusikanalyser innebär att utveckla nya metodologiska tillvägagångssätt och att 

arbeta med källor som kan vara ovanliga för en musikforskare. Detta kan innebära att 

lyssna på cd-skivor som hör ihop med spelet eller att till exempel läsa Youtube-

kommentarer associerade till det undersökta spelet (Fernández-Cortez 2020: 27).  

 

När jag i de kommande analyskapitlen diskuterar orientalism, exotism och spelmusik 

gjord av japanska producenter och speltillverkare, måste man komma ihåg att jag gör 

det från en vit, finländsk, medelålders mans perspektiv. Därför finns det givetvis 

delar av mitt perspektiv som begränsas av min position och mina kulturspecifika 

utgångspunkter.  

 

Eftersom de absurdistiskt gestaltade funktionerna kan ta sig uttryck i musiken, 

sångtexten och genosången samt i narrativet och det visuella, kommer jag stundvis 

att fokusera min analys på olika meningsbärande element. Detta görs genom att 

närläsa texten och klarlägga några relevanta meningsbärande musemer. Med hjälp av 

en närläsning försöker jag uttyda ordens meningsskapande funktion i vokalmusik 

utifrån de syntaktiska relationerna mellan musik och text. Genom att definiera 

musemerna kan jag tydliggöra musikens associativa funktion i en given 

spelsituation. 

 

I Hayden (2021) och Greenes (2020) undersökningar av N:A används metoder som 

baserar sig på reduktiv analys såsom Neo-Riemanns och Schenkeranalys. Detta vore 

ett möjligt sätt att närma sig materialet på, men analyserna utesluter automatiskt de 

affektiva elementen som bara kan uppstå genom att spela spelet och uppleva 

spelmusiken i sitt sammanhang. ,�DUWLNHOQ�´/XGRPXVLFRORJ\��1RUPDOL]LQJ�WKH�6WXG\�

RI�9LGHR�*DPH�0XVLF´�I|UHVOnU�-XDQ�3DEOR�)HUQiQGH]-Cortez (2020: 25) ett 

förhållningssätt som använder källor, material och metoder som skiljer sig från 
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annan Haydens och Greenes form av musikanalys. Som jag tidigare klargjort är 

spelmusik mycket sällan linjär, utan ändras ofta utgående från spelarens 

interaktivitet. Enligt Fernández-Cortez (2020: 25) borde man inte förlita sig på 

resultat som enbart baseras på exempelvis harmonisk eller kontrapunktisk analys, 

utan istället utreda musikens relation till immersion, narrativ eller spelarens rörelser.  

 

I denna avhandling vill jag lyfta fram och undersöka spelsituationer som jag tycker 

gestaltar spelets underliggande absurdistiska andemening. Jag har gjort mitt urval av 

spelscener utgående från tre teman: miljön, spelkaraktärerna och spelaren.  

Miljön som jag analyserar är Desert Zone, som presenteras för första gången åt 

spelaren i spelepisoden ´Machine Surge´. Jag skulle i och för sig ha kunnat välja 

området Forest Zone eller Amusement Park, men eftersom ´Machine Surge´ utspelar 

sig i en tidpunkt i spelet då huvudkaraktärerna konfronteras av talande robotar för 

första gången, så ser jag denna spelepisod som väsentlig.  

 

6SHONDUDNWlUHUQDV�UROOHU�L�QDUUDWLYHW�DQDO\VHUDV�JHQRP�VSHOHSLVRGHQ�´�%¶V�)LQDO�

0RPHQWV´��,�GHQQD�HSLVRG�KDU�2B:s död och uppoffring en viktig roll i 

återberättandet av det absurdistiska narrativet. Jag skulle också ha kunnat analysera 

roboten Pascal eller de tre självmordsrobotarna som förekommer i spelet, men 

eftersom spelaren spelar en central och immersiv roll i vägledandet av 2B till hennes 

oundvikliga död, har episoden en stor relevans i denna undersökning.  

 

Spelarens immersion i QDUUDWLYHW�DQDO\VHUDV�L�VOXWGHOHQ�DY�VSHOHW�VRP�KHWHU�´(QGLQJ�

(´��,�DQDO\VHQ�DY�VSHODUHQV�UROO�L�1�$�VNXOOH jag till exempel ha kunnat välja 9S 

hackningsscener som präglas av immersiva element. ´(QGLQJ�(´�VNLIWDU�GRFN�

spelarens perspektiv på ett sätt som bidrar till den immersiva spelupplevelsen. Det är 

dessutom intressant att eftertexterna innehåller den enda scenen där musik med 

semantiskt gripbar sångtext förekommer. 

 

 

1.6 Disposition 
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Eftersom min analys är multimodal är det viktigt att jag ser på hela ljudbilden och 

analyserar musiken, spelljudet, de diegetiska rösterna och det artificiella språket i 

förhållande till narrativet och det visuella. Därför kommer den analytiska delen av 

min avhandling att disponeras enligt tre teman: miljön, karaktärerna och spelaren. 

Därtill kommer gestaltningen av absurdism fungera som en röd tråd genom dessa 

tematiskt åtskilda kapitel. De spelsituationer som bäst representerar denna 

uppdelning sker i början, i spelets senare halvan och i slutet av spelet. 

 

I kapitel 2 kommer min analys att fokusera på de miljöbeskrivande funktionerna i 

N:A, vars spelsituationer utspelar sig i den virtuella världens ökenområde. Områdena 

heter Desert Zone och Desert Housing och ljudspåret som jag kommer att analysera i 

GHWWD�NDSLWHO�KHWHU�´0HPRULHV�RI�DXVW´.  

 

I kapitel 3 kommer jag att diskutera spelets huvudkaraktärer. Spelsituationen utspelar 

sig i den senare halvan av spelet ± L�NDSLWOHW�´�%¶V�Final MRPHQWV´�± när 

huvudkaraktären 2B smittas av ett virus och måste förflytta sig från området Flooded 

City till träbron mellan områdena City Ruins och Forest Zone.  

 

I kapitel 4 kommer jag att diskutera spelarens roll i upplösningen av spelet. I 

underkapitel 4.1 beskriver jag spelepisodens handling och visuella element. 

Spelsituationen ´(QGLQJ�(´ utspelar sig i samband med eftertexterna när spelaren 

förväntas skjuta ner speltillverkarnas namn, vilket sedan leder till att spelaren ombes 

att offra sin sparade data för att avklara spelet och hjälpa framtida spelare.  

 

 

2 Miljö 

 

I N:A rör huvudkaraktärerna sig över många varierande och stora virtuella områden. 

Området som uppfattas som mest enformigt och ödsligt är en öken som heter Desert 

Zone. Med hjälp av en karta lotsas stridsparet 2B och 9S genom ett ödsligt landskap, 

som presenteras till spelaren som ett hav av ändlösa sanddyner. Det här är första 

spelsituationen där stridsparet konfronteras med talande robotar och är spelepisoden 
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som leder duon genom ett förfallet, bortglömt samhälle mot en oundviklig strid med 

den människoliknande maskinen Adam. 

 

De visuella intrycken i områdena Desert Zone och Desert Housing målar en typisk 

bild av en speltypisk ökenupplevelse, där inkluderingen av dynamiskt ljud spelar en 

väsentlig roll i hur miljön ska förstås och hur den ska spelas. I det här analyskapitlet 

kommer jag att undersöka hur spelljuden, bakgrundsmusiken och det artificiella 

språket i sången deltar i skapandet av miljöerna i Desert Zone och Desert Housing 

och hur dessa inverkar på det absurdistiska narrativet. 

 

 

2.1 ´Machine Surge´ 

 

Spelepisoden ´0DFKLQH�6XUJH´ utspelar sig i regel över två områden: Desert Zone 

och Desert Housing. Eftersom Desert Housing innehåller en tydlig avgränsning 

mellan två musikaliskt och narrativt sett vitt skilda områden, nämns Desert Housing 

och det avslutande området Desert Arena hädanefter som två skilda områden.  

 

Desert Zone är ett vidsträckt ökenområde med få hinder. Området omges av en 

bergsrygg och man tvingas ta sig in genom grottor eller sprickor i berget. Spelet 

tillåter med andra ord inte spelaren att ta sig in eller ut ur området över bergen. I 

´0DFKLQH�6XUJH´�KDU�KXYudkaraktärerna 2B och 9S som uppgift att undersöka 

ökenområdet och förgöra alla fientliga robotar som finns där. Inne på området stöter 

2B och 9S på olika robotar som till deras förvåning verkar ha börjat tala engelska. 

Stridsparet ställer sig mycket skeptiska till robotarnas ord och väljer att fortsätta sitt 

uppdrag att förinta fientliga robotar. Robotarna dyker alltid upp i grupper, men i 

slutet av Desert Zone presenteras en ensam robot. Strax innan man besegrar roboten 

så smiter hen in till följande område, vilket fungerar som en indikation på att man 

ska följa roboten genom en spricka i berget in i området Desert Housing. 

 

Desert Housing är ett ödelagt område som består av förfallna höghus, gungor, bilar 

och lådor som med tiden blivit begravda i sand från öknen. Inne bland husen 

påträffar man fler robotar och de förfallna husen och spelperspektivets naturliga 
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vinkel visar tydligt vart man förväntas gå. Det går inte i detta skede att gå åt något 

annat håll än framåt. Roboten som ledde duon in på området dyker upp med jämna 

mellanrum, vilket fungerar så att man går i den riktning som speltillverkarna vill att 

man ska gå. I slutet av Desert Housing börjar man påträffa resterna av livlösa 

androidkroppar som leder in genom ytterligare en tunnel till Desert Arena.  

 

Desert Arena är ett område av förfallna höghus som tillsammans bildar ett inhägnat 

område som påminner om en gladiatorarena. Nere i arenaområdet stöter paret på 

robotar som har börjat imitera och anamma mänskligt beteende. Robotar idkar 

samlag, vaggar tomma barnkrubbor och förklarar sin kärlek till varandra. Efter att 

roboten som de har följt hit dyker upp en sista gång, tvingas 2B och 9S att strida mot 

alla robotar som finns inne i arenan. Medan detta pågår har robotarnas ömhetsbevis 

och kärleksförklaringar övergått i hat och förintelse, vilket skapar konflikt mellan 

logik och fri vilja hos robotarna. Denna konflikt gör att robotarna får panik och 

börjar efter utspel att klättra uppför väggarna. Tillsammans bildar robotarna en 

kokong som föder en mäktig motståndare som kallas Adam och som får en central 

roll i spelets första halva.  

 

 

2.2 Diegetiska spelljud 

 

I grottan som leder ut till det öppna ökenlandskapet, famlar 2B sig fram över stenar 

och sand. Detta är direkt kopplat till de rörelserelaterade spelfunktionerna. Om man 

trycker på R2-knappen på Xboxens handkontroll, så övergår huvudkaraktären i en 

sprintrörelse vilket sedan fortsätter i form av springande. Sprinten följs av ett 

svischande ljud som påminner om ett kort vindljud och sedan återkopplas 

springandet i att karaktären rör sig snabbare följt av snabbare fotsteg. Detta kan 

uppfattas som trivial information, men detta interaktiva diegetiska spelljud har en del 

funktioner som är relevanta i förståelsen av karaktärerna och miljön. När 2B springer 

indikerar underlagets spelljud på karaktärens mobilitet. 9S springer genom samma 

utrymmen som 2B, men hans fotsteg hörs inte. Detta leder spelarens uppmärksamhet 

till 2B, som i detta skede av spelet är den som för narrativet framåt. 2B:s mobilitet 

försämras märkbart när hon springer över små hinder på vägen. När huvudkaraktären 
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famlar över stora stenar, tydliggörs detta av famlande stegljud. Detta blir med tiden 

frustrerande för en ivrig spelare och kan kännas som onödiga avbrott i resan framåt. 

Faktum är att famlandet tillsammans med spelljudet bidrar till den immersiva 

upplevelsen. Chion förklarar (1994: 187) att analysmetoder där man avlägsnat ljudet 

eller bilden ger lyssnaren möjlighet att fokusera på en modalitet i gången. Spelar 

man denna spelsituation med ljudet av känns inte situationen lika tidsödande, vilket 

tyder på att spelljudet har en affektiv och miljöbeskrivande funktion. Frustrationen 

växer i och med dessa avbrott och är en del i den absurdistiska spelupplevelsen. 

 

När spelaren rör sig ute på den stora öppna öknen bidrar ljudet av fotsteg i sanden till 

frustrationen. Ute i öknen existerar det inga hinder som får karaktären att famla, men 

eftersom man under långa stunder bara ser ett tillsynes oändligt hav av sanddyner så 

ger fotstegsljuden i sanden ett intryck av att man inte tar sig fram snabbt nog. 

Fotstegsljuden i sanden är inte heller lika accentuerade som fotstegen på stenarna, 

vilket etablerar en upplevelse av att fötterna inte greppar ordentligt. 9S bekräftar 

GHVVXWRP�GHQQD�XSSIDWWQLQJ��PHG�DWW�VlJD�´WKLV�VDQG�VXUH�LV�VOLSSHU\´�� 

 

I stridssituationer är ljudbilden full av tydliga stridsljud. Dessa interaktiva diegetiska 

spelljud som består av explosioner, svischande vapen, svärd mot metall, kulsprutor 

och snurrande sågklingor överröstar i sina mest kaotiska stunder spelmusikens 

lidelsefulla melodier. När spelaren möter en stor grupp robotar har detta en 

desorienterande effekt. Spelljuden är med andra ord kongruent till spelbilden och 

bekräftar det kaos som man som spelare upplever.  

 

Som en kontrast till det kaotiska stridsljudet och de famlande fotstegen erbjuder 

spelet spelaren möjlighet att glida ner för sanddynerna i en surfande rörelse. När 2B 

glider ner för sanddynerna lägger hon ut sina händer som en surfare, vilket 

ackompanjeras av ett glidande sandljud. Isolerat från alla andra spelljud påminner 

detta mycket om ljudet av vågor som slår mot en sandstrand. Dessa ögonblick av 

sandglidande spelljud ger en tillfällig känsla av frihet och lekfullhet. Spelaren 

glömmer för ett ögonblick det absurdistiska våld som sker mellan 

robotkonfrontationerna. 
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I den östra delen av Desert Zone kan man bli jagad av ett gäng kamikaze-robotar 

som i början syns som en förföljande svärm av svarta prickar på kartan. När de 

närmar sig skapar deras höga skrik ett akusmatiskt ljud (Chion 1994: 72), ett slags 

diegetiskt spelljud utan synlig ljudkälla, som närmar sig med bestämdhet tills de 

exploderar i närheten av huvudkaraktären. Spelarens instinktiva reaktion i detta 

skede är att springa bort från det farliga ljudet. Men eftersom man inte ännu kan se 

vad det är som skapar ljudet vrids spelarperspektivet genom att rotera den högra 

styrspaken på handkontrollen. När kamikaze-robotarna kommer så nära att de 

exploderar, stönar 2B samtidigt som hon slungas bort från explosionen. 

Spelsituationen fyller spelaren med en frustrerande känsla av att man inte kan 

undvika att bli skadad av den här typen av robotar. När man återigen konfronteras 

med spelljudet av kamikaze-robotar, så insätter samma frustration sig igen. Spelaren 

kan försöka hoppa, sprinta och skjuta dessa robotar, men den egna skadan i 

konfrontationen verkar oundviklig. Faktum är att försvar sällan är den första 

reaktionen i mötet med den här sortens robotar. Deras skrik är så plötsliga, 

irrationella och alarmerande att den spontana reaktion är att springa. 

 

Jag hävdar att orientalism, exotism och en uppdelning i Vi och De är relevanta 

element i förståelsen av spelepisoden ´0DFKLQH�6XUJH´�L�N:A. I Orientalism 

diskuterar Edward Said (1978: 3) hur västvärlden historiskt sett har övertagit 

tolkningsföreträde i definitionen av Mellanöstern och Asien. Detta görs i tron att 

Mellanöstern och Asien som kollektiv inte kan definiera sig själva. Orientalismens 

syfte blir med andra ord att försöka beröva den Andre möjligheten att definiera sin 

egen verklighet och kultur. Med hjälp av Antonio Gramscis teori om hegemoni och 

Denys Hays uppfattning om Europa, menar Said (1978: 7), att det är kulturell 

hegemoni och polariseringen av Vi (européer) och De (icke-européer) som ger 

orientalismen sin kraft och varaktighet.  

 

Simone de Beauvoir skriver i The Second Sex (2010 [1949]: 26) att ingen definierar 

sig själva utan att definiera dess motsats. För en bybo är den förbipasserande 

resenären Den Andre. För antisemiten är juden Den Andre. Enligt de Beauvoir (2010 

[1949]: 26), krävs det inte mer än att tre slumpvalda resenärer samlas i en tågkupé 

för att resten av tågpassagerarna ska framstå som Andra i deras ögon. 
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Det finns en tydlig särskiljning mellan Vi och De i den diegetiska röstanvändningen i 

N:A, där den Andre (robotarna) definieras av spelaren och huvudkaraktärerna. Under 

spelets gång är huvudkaraktärernas röster så gott som alltid utan efterklang, 

inspelade med mikrofonen nära och mixade för att placeras långt i förgrunden. Detta 

intensifierar immersionen och underlättar spelarens identifiering med 

huvudkaraktärerna. Enligt Michel Chions (2009 [2003]: 479) filmmusikteori I-voice 

etablerar en dylik mixning av huvudkaraktärens röst en automatisk igenkänning hos 

spelaren. Till skillnad från huvudkaraktärernas röster är robotarnas röster 

stereotypiskt mekaniska. Detta härleder spelaren till en tid i spelljudshistorien, när 

samtliga röster i spel kännetecknades av robotliknande röster (Stockburger 2010: 

470). I detta spel har denna röst en annan funktion. De diskantrika, metalliska och 

vibratofyllda robotrösterna blir stundvis nervpåfrestande och skapar en stark kontrast 

till den egna, naturliga rösten som kännetecknas av 2B och 9S. Man uppfattar något 

mänskligt i robotrösterna, men det döljs bakom robotiska färgklanger. Robotarnas 

eftersträvan efter en mänsklig upplevelse återskapas i deras röster. När 

ljuddesignteamet på Platinum Games arbetade med robotarnas röster använde de 

medvetet en effekt som gjorde rösten mer robotisk men bibehöll mänskliga element 

(Shindo & Kohata 2019). Samtidigt som rösterna representerar robotiska egenskaper 

skapas skilda identiteter åt de visuellt likadana robotarna, genom att vissa har 

mörkare röster och vissa har ljusare röster. Denna röstuppdelning underlättar en 

eventuell kategorisering av män, kvinnor och barn bland robotarna.  

 

Varje gång ett nytt område presenteras för spelaren, smalnar bilden till panoramat av 

en filmsekvens medan bakgrundsmusiken övergår till ett ensamt vindljud som 

bekräftar den ödeläggelse som spelaren ser i filmsekvensen över Desert Zone och 

Desert Housing. Det finns dock en märkbar skillnad i den miljöbeskrivande funktion 

som vindljudet har i dessa två spelsituationer. Då filmsekvensen från Desert Zone 

visar på ett stort område, representerar vindljudet i Desert Housing en mer 

postapokalyptisk värld där vinden drar genom ödelagda gator. Vindljudets 

miljöbeskrivande funktion representerar i detta fall ödeläggelse och melankoli. 

Filmsekvensens beledsagande funktion förklarar vart spelaren ska förflytta 

spelkaraktärerna, vilket är ett exempel att man instinktivt följer spelets anvisningar. 

Det finns givetvis en möjlighet att svänga tillbaka, men detta leder inte narrativet 

framåt. Spelet presenterar med andra ord en illusion av fritt val (Autio 2021: 13), 
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men i verkligheten finns det bara en väg. Det är det absurdistiska sökandet efter 

spelets mening som styr spelaren och den leder in i Desert Housing.  

 

I Desert Arena äntrar man ett område som ligger ingärdat mellan förfallna 

byggnader. För att orientera spelaren glider kameraperspektivet in förbi spelarna i en 

spelsekvens som visar den djupa avgrunden mellan höghusen. Vindljudet 

intensifieras och fyller hela ljudbilden, vilket kontextualiserar de tre områdena i en 

sammanhållande strukturell funktion. Man informeras därtill som spelare att området 

har ny information som är nödvändig för spelarens uppfattning av narrativet och nya 

utmaningar, vilket har en sporrande effekt för spelaren. Allt detta bidrar till spelarens 

immersion i spelet. Skillnaden från tidigare scener är dock att vindljudet ligger kvar 

längre inne i arenaområdet. Ända tills en av avsatserna raserar under 

huvudkaraktärens fötter och hon faller ner, är vindljudet dominant i ljudbilden. Detta 

förändras dock när man plötsligt, nere mellan byggnaderna, omges av livlösa rester 

från tidigare androider. Ett gnisslande, repetitivt ljud i den högra kanalen fångar 

spelarens uppmärksamhet och avslöjas efter en stund som ljudet av en robot som 

vaggar en tom barnkrubba.  

 

Dialogen skapar också en kontrast till den våldsamhet som sker på skärmen. Mellan 

de olika robotarna i Desert Zone och Desert Housing ser man en utveckling i talet. 

Det här är det första området i spelet där man kan höra robotarnas ibland tafatta 

försök till dialog. Senare i spelet möter man robotar som kan uttrycka komplexa 

tankar, som fungerar som filosofer och som på ett trovärdigt sätt uttrycker mänskliga 

känslor. Men i denna tidiga del av spelet introduceras man långsamt till detta faktum. 

Det är alltså inte nödvändigtvis så att robotarna i öknen är kortare hunna i sin 

utveckling, utan det är bara en del i framskridandet av robotarnas dramaturgiska 

båge. I början av Desert Zone reagerar man instinktivt med att attackera eller 

försvara sig mot de attackerande robotarna. I den första konfrontationen med talande 

robotar framställs robotarna som fientliga:  

 
9S: Careful. We´ve got enemies approaching. 

5RERW����P|UN�U|VW���$Q«GURLG«�'H«VHUW« 

Robot 2 (ljus röst): K-NLOO«�0HH«PHDW« 

2B: These machiQHV�DUH«�WDONLQJ� (Platinum Games 2017) 
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Men hela spelsituationen, som är full av kontrasterande information, skapar en 

ambivalens som får spelaren att vilja undvika strider. Vid varje möte uttrycker 

robotarnas monotona röster mer och mer en vädjan om hjälp och ifrågasätter 2B:s 

och 9S stridslystnad. De affektiva funktionerna av spelkaraktärernas vädjanden 

belyser spelets absurdistiska natur. I 2B:s och 9S röster hör man däremot sällan 

någon antydan om att detta meningslösa krigande är fysiskt ansträngande eller 

moraliskt fel. Stridsparet talar sansat och lugnt med varandra trots att de kastar sig 

undan snurrande sågklingor och svingande yxor. Man hör spelkaraktärernas röster, 

men känner som spelare en inre konflikt. Man vill undvika spelsituationernas 

absurdistiska konfrontationer, men dessa är del av spelet och kommer upprepas flera 

gånger under spelets gång. De enda gångerna man kan höra någon form av affekt i 

2B:s eller 9S röster är antingen när de ifrågasätter robotarnas vädjande eller när 2B 

stönande slås omkull av ett slag eller en explosion. 2B:s stönande har med andra ord 

en beledsagande och miljöbeskrivande funktion som redogör för den ökande 

svårigheten i robotarnas motstånd.  

 

I Desert Housing-området börjar robotarnas dialog mer likna meningar: 

 
Robot 2 (ljus röst): Hello. How are you? 

Robot 3 (mörk röst): Nice. Weather. Today. 

Robot 4 (ljus röst): Androids. Are. Scary. 

Robot 5 (mörk U|VW���6FDU\��6R«�NLOO�  

Robot 6 (mörk röst): Why? Why? Why? 

5RERW����OMXV�U|VW���6WRS��6FDU\��&UXHO��6WD\�EDFN��2Z��2Z��2ZRZRZRZRZRZRZRZ« 

Robot 8 (mörk röst): Everyone. Dead. You. Are. False. (Platinum Games 2017) 

 

I och med att robotarnas meningsuppbyggnad mer börjar likna fullständiga och 

förståeliga meningar, ger robotarnas dialog ett något naivt och oskyldigt intryck. Det 

är som att ett barn attackerar spelaren VDPWLGLJW�VRP�KHQ�URSDU�´6WRS��6FDU\��&UXHO��

6WD\�EDFN��2Z��2Z�´��,QQH�L�Desert Housing märker man, med andra ord, att man 

börjar sympatisera med robotarna. En känsla insätter sig att man, i detta fall borde 

veta bättre, men att spelet tvingar spelaren att konfrontera dessa hot för att narrativet 

ska kunna gå vidare. Spelet ställer sig med andra ord likgiltig till spelarens 

uppfattning av spelsituationen och man tvingas vidare i en förutbestämd handling.  
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När man ska bedöma de olika robotrösternas individuella reaktioner gentemot 

huvudkaraktärerna, så kan man inte utgå från tonfall eftersom allt uttalas i samma 

monotona tonläge. Däremot kan man instinktivt individualisera robotarna eftersom 

vissa talar med en monoton ljus röst och vissa talar med en monoton mörk röst. Om 

man ska förstå de ljusare rösterna som kvinnor eller barn, så märker man i 

genomgången av de olika tonlägena på rösterna att de ljusa rösterna i regel uttrycker 

en rädsla gentemot huvudkaraktärerna medan de mörkare rösterna oftare uttrycker 

ilska eller stridslystnad. Detta är naturligtvis inte tillräcklig information för att göra 

en generell uppdelning av könsroller bland robotarna, men den erbjuder en 

indikation på att spelaren ska förstå dem mer som individer än ett kollektiv av 

massproducerade mördarmaskiner. Min slutsats är att spelaren ska förstå våldet som 

meningslöst, vilket innebär att spelarens roll i spelet framställs som meningslöst. 

Spelarens förändrade uppfattning av spelmiljön och fienden försätter spelaren i en 

absurdistisk situation som inte presenterar många utvägar. Antingen begår 

spelkaraktären självmord genom att ge upp och låta sig dödas av fienden eller genom 

att stänga av spelkonsolen eller så accepterar spelaren spelets absurdistiska narrativ 

och fortsätter in i Desert Arena. 

 

Inne i Desert Arena uttrycker robotarna en imitation av mänskligt beteende, vilket 

bekräftas i robotarnas monotona meningar och ifrågasätts genom 9S skepticism:  

 
Robot 1: Child. Child. Child. 
Robot 2: My. Love. My. Love. 
�6��'RQ¶W�OLVWHQ�WR�WKHP���%� 
Robot 3: Together. Forever. Together. Forever. 
Robot 4: Carry. Me. Carryyyy. 
�6��7KH\�GRQ¶W�KDYH�DQ\�IHHOLQJV��7KH\¶UH�MXVW�LPLWDWLQJ�KXPDQ�VSHHFK��/HW¶V�WDNH�WKHP�RXW� 

(Platinum Games 2017) 
 

Roboten som man i detta skede har följt ända sedan slutet av Desert Zone hoppar 

plötsligt in i bilden och VlJHU�´,¶OO�JHW�\RX�IRU�WKLV�´��När 2B och 9S, som en följd av 

dessa ord, tvingas försvara sig mot robotarna får spelaren en känsla av att man inte 

längre kan fly. Varje robot i arenan attackerar huvudkaraktärerna samtidigt och man 

märker att spelet i detta skede bygger mot en klimax. Under tiden som spelaren 
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försvarar sig mot robotarna, visar robotarnas dialog att känslorna nu har gott från 

kärlek och ömhet till hat och förintelse PHG�NRPPHQWDUHU�VnVRP�´Kill the 

androids!´��´Kill! Destroy!´� ´I love you. Kill!´�RFK�´Hatred! Pain! Slaughter!´ 

(Platinum Games 2017). Robotarna börjar i därefter XSSUHSD�PHQLQJHQ�´WKLV�FDQQRW�

FRQWLQXH´��YLONHW�|YHUJnU�L�DWW�DOOD�URERWDU�WDODU�L�PXQ�Sn�YDUDQGUD��(IWHU�DWW�URERWDUQD�

fått kortslutning och Adam fötts ur den robotklädda kokongen fortsätter de åsidosatta 

URERWDUQD�DWW�XSSUHSD�RUGHQ�´WKLV�FDQQRW�FRQWLQXH´. Dessa ord bildar den drivande 

icke-diegetiska rytmen som sedan blir bakgrundsmusiken i striden mot Adam.  

 

 

2.3 Bakgrundsmusik 

 

I Smiths avhandling Worldbuilding Voices (2020) delas ljudspåret ´0HPRULHV�RI�

DXVW´�LQ�L�WUH�ROLND�YHUVLRQHU: ´quiet´, ´medium´ och ´dynamic´. När man rör sig i 

'HVHUW�=RQH�VSHODV�´TXLHW´-YHUVLRQHQ�DY�´0HPRULHV�RI�'XVW´��,�´TXLHW´-versionen 

hör man inte ännu det tydliga trumkomp som senare K|UV�L�´PHGLXP´�RFK�

´G\QDPLF´��XWDQ�HQGDVW�GRYD�GXQVDU�IUnQ�HQ�EDVWUXPPD�VRP�XQGDQWDJsvis slås. Ett 

tydligt reverb har lagts på musiken under produktionsprocessen, vilket inger 

bakgrundsmusiken med en känsla av nostalgi. Till skillnad från 2B:s och 9S röster 

känns bakgrundsmusiken avlägsen och höljd i dunkel. Denna uppfattning av 

bakgrundsmusiken överensstämmer med narrativet, eftersom musiken på så sätt 

beskriver en miljö som sedan länge legat bortglömd.  

 

Det är svårt att säga vilka instrument som har valts för ändamålet av detta 

soundtrack, men tonkvaliteten ger intrycket av att det till stor del är fråga om 

virtuella instrument. Ackorden spelas legato av ett syntetiserat ljud som innehåller en 

hel del diskant, vilket bidrar till den tidigare känslan av den vinande vinden och det 

svallande havet. Ljudet skulle närmast kunna jämföras med Hammondorgel, men är 

helt klart ett syntesljud. Vad man instinktivt slås av i genomlyssningen av 

´0HPRULHV�RI�'XVW´�lU�DVVRFLDWLRQHU�WLOO�PXVLN�IUnQ�OlQGHU�L�0HOODQ|VWHUQ� Detta 

bidrar till associationerna av orientalism, vilket har en tydlig miljöbeskrivande 

funktion. Det är dock mer fråga om associationer än tydliga referenser. Spelmusiken 

innehåller till exempel inte maqam, mikrointervall eller arabiska instrument, vilka 
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skulle förtydliga en geografisk anspelning till Mellanöstern. Musiken alluderar 

förvisso till dessa element, men gör det med virtuella instrument och kyrkotonarter 

som i spelsammanhang förstås som exotiska. Den eoliska skalan i G-moll, vilken i 

till exempel takt 7±9 moduleras till C mixolydisk (bilaga 1; Square Enix Music a: 

00:44±00:51), medför en sorters modal frihet mellan tonarterna som skapar en känsla 

av ambivalens och exotism. Ett annat instrument som bidrar till de exotiska 

associationerna är ett stränginstrument som kan uppfattas som en akustisk gitarr. 

Därtill återkommer ett melodiskt intervall på ett instrument som kan jämföras med 

en oud (notexempel 1). Detta motiv förtydligar användandet av den främmande 

tonen e, vilken i detta fall är kännetecknande för C mixolydisk.  

 
Notexempel 1 Melodiskt motiv från "Memories of Dust". 

 

Användningen av instrument som oud och skalor som får spelaren att associera till 

Mellanöstern är inte ovanliga i spel såsom N:A. I spel såsom Assassins Creed 

Origins, Divinity: Original Sin 2 och Civilization VI skapar ouden och exotisk musik 

soundtrack som passar för virtuella ökenvandringar (Game Show 2020). 

Musikassociationer i N:A lämnar dock vid att uppfattas som associationer. Musiken 

blir i min mening aldrig geografiskt specifik i sin alludering, eftersom instrumenten 

är ett mellanting mellan akustisk gitarr och oud och musikgenren är en imitation av 

en spelmusikgenre som i de flesta fall är en exotisk imitation av musik från 

Mellanöstern. Ambivalensen gör att spelaren inte uppfattar platsen som 

Mellanöstern, utan som en plats som skulle innefattas av en liknande historia. Man 

kan alltså förstå spelets alludering till konflikter i Mellanöstern som en 

samhällskommentar. Det meningslösa våld som sker på skärmen påminner om de 

absurdistiska krigssituationer som påverkat Mellanöstern.  

 

Bakgrundsmusiken är inte konstant. Bortsett från att musiken ibland drunknar bakom 

det interaktiva spelljudet från de kaotiska stridscenerna, så försvinner musiken när 

huvudkaraktärerna närmar sig ett nytt område. Spelmusiken blir alltså interaktivt 
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triggad, när karaktären närmar sig Desert Zone, Desert Housing och i tunneln som 

leder in i Desert Arena. 

 

I Desert Housing introduceras ´PHGLXP´-versionen DY�´0HPRULHV�RI�'XVW´, som 

innehåller fler musikaliska element såsom handtrummor och sång. Sången är 

lidelsefull och sjungs av J´Nique Nicole på det artificiella språket chaos language. 

När man för nästsista gången ser roboten som man förföljt in genom de sandhärjade 

gatorna, så avbryts bakgrundsmusiken av en lång paus. Det är först när 2B utbrister 

´:KDW�LV�WKLV"´ som musiken återupptas. Detta blir den adaptiva triggern som åter 

sätter igång bakgrundsmusiken, vilken återvänder i sin slutgiltiga form: ´d\QDPLF´-

versionen��,�GHQQD�YHUVLRQ�DY�´0HPRULHV�RI�'XVW´�KDU�PXVLNHQ�QnWW�VLQ slutliga 

klimax. Stråkar hörs nu tydligt och trummorna är mer drivande och rytmiska.  

 

Förutom att bakgrundsmusiken innehar vissa associativt kulturella funktioner, 

framstår den som inkongruent till det våld som sker i spelljudet och i bilden. Det är 

som att spelaren försöker vaggas in i en slentrianmässig inställning till det som sker i 

spelet, vilket oundvikligt skapar en ambivalens hos spelaren. Under hela episoden i 

Desert Zone och Desert Housing uppfylls spelaren av känslan att man gör något fel. 

Spelets dramaturgiska utveckling har redan i detta skede visat, att spelaren har vissa 

valmöjligheter och att dessa leder handlingen i olika riktningar. Dessa valmöjligheter 

sker givetvis inom spelets ramar och nyfikenheten lockar spelaren att ta beslut som 

leder narrativet framåt, men man lockas att utforska möjligheten att kringgå de 

omoraliska konfrontationerna och om 2B kan göra alternativa, konfliktfria beslut. 

Den lågmälda spelmusiken bidrar också till att man inte nödvändigtvis ser dessa 

robotar som stora hot. Det blir en överdriven kontrast mellan J´Nique Nicoles 

desperata, nostalgifyllda sång och förödelsen som hörs i skottlossningen och 

svärdsklingornas metalliska missljud. Man får med andra ord en svag känsla av att 

detta mördande är meningslöst och att robotarna i detta skede börjar uppvisa så 

många mänskliga egenskaper, att spelaren börjar uppleva dem som mänskliga. 

Denna känsla av ambivalens tilltar om man, genom ett enkelt kommutationstest 

(Wingstedt 2012: 197), går in på spelets ljudinställningar och skruvar ner 

ljudeffekterna, så enbart soundtracket och rösterna hörs. Spelar man med ljudet av 

och undertexterna borta så ställer spelaren sig likgiltig till mördandet, vilket skapar 

en ny absurdistisk mening ± att underhålla. 
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2.4 Sång 

 

Den icke-GLHJHWLVND�VnQJHQ�L�´0HPRULHV�RI�'XVW´�VSHODV�LQWH�i Desert Zone, utan 

enbart i Desert Housing och Desert Arena. Detta är ju givetvis av rent dynamiska 

skäl ± att musiken ska ha möjlighet att kunna växa och bidra med nya element ± men 

den kan även bidra med särskilda strukturella, miljöbeskrivande och affektiva 

funktioner.  

 

Jag har redan uppmärksammat att sången är ett instrument; ett ytterligare element i 

en strukturell funktion som åtskiljer områden där sång inte förekommer från 

områden där sång förekommer. För att förstå vad det är jag analyserar bör jag dock 

spjälka upp oFK�GHILQLHUD�YDG�GHWWD�LQVWUXPHQW�EHVWnU�DY��,�´6RQJV�DV�7H[WV´�VNULYHU�

Simon Frith (1996: 159) att vi hör tre element samtidigt då vi lyssnar på sång: ord, 

retorik och röster. Denna indelning kan fungera väl när texten innehar en semantisk 

mening, men kollapsar QlU�YL�OlVHU�QRQVHQVWH[WHU��,�PLQ�DQDO\V�DY�´0HPRULHV�RI�

'XVW´�I|UHVOnU�MDJ�HQ�sångsystematik som bestående av melodier, röster och språk. 

 

Den melodiska delen av sången kan affektivt och instinktivt beskrivas som 

passionerad, exotisk och melankolisk. Men vilka delar i melodin är det som bidrar 

med dessa emotioner? Som jag har skrivit tidigare, så fylls ljudbilden särskilt i N:As 

stridsscener. Det är av denna orsak som en mer traditionell, frenetiskt drivande 

bakgrundsmusik brukar vara att föredra i sådana scener. Konfrontationen med Adam 

i slutet av Desert Arena är ett praktexempel på typisk stridsmusik i stridsscener. I 

Desert Housing och fram till stridsscenen är det inte mycket av bakgrundsmusiken, 

som hörs genom det kaotiska spelljudet av yxor, kulsprutor och snurrande klingor. 

Det enda man hör är de höga tonerna av J´Nique Nicoles sångmelodi. Det 

förekommer en hel del höga legatotoner, som är typiska för poplåtar. För att förstå 

deras plats inom populärmusik, räcker det med att hänvisa till liknande höga 

legatotoner som återfinns i populärsånger såsom :KLWQH\�+RXVWRQV�´,�ZLOO�DOZD\V�

ORYH�\RX´��$GHOHV�´:KHQ�ZH�ZHUH�\RXQJ´�RFK�&HOLQH�'LRQV�´0\�KHDUW�ZLOO�JR�RQ´��

Det är egentligen ett särskilt motiv som jag anser sticker ut i såväl spelsituationen 
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som genomlyssningen av låten i sin helhet. Dessutom bär det på associativa 

funktioner som jag anser är miljöbeskrivande. Musemen som Tagg kallar (Vimeo 

2017: 11:42) en mañana-YlQGQLQJ�nWHUNRPPHU�Sn�IOHUD�VWlOOHQ�L�´0HPRULHV�RI�'XVW´�

(notexempel 2; a: 00:31±00:33). Samma motiv återkommer i olika tonlägen i 

takterna 2, 4, 10 och 12 (Bilaga 1).  

 
Notexempel 2 "Memories of Dust" innehåller ett sångmotiv med en så kallad mañana-vändning.

 

 

Såsom Tagg poängterar (2000: 5) i sin analys av Abbas låt ´Fernando´, återfinns 

GHQQD�PXVHP�L�EODQG�DQQDW�+DLGHUV�´6SDQLVK�$XWXPQ´�RFK��'XQFDQV�³:LQH�

)HVWLYDO´�och används i dessa sammanhang för att symbolisera landet, folket och 

exotismen.  

 

Nicoles U|VWDQYlQGQLQJ�L�´0HPRULHV�RI�'XVW´�ELGUDU�WLOO�GHQ�DIIHNWLYD�IXQNWLRQHQ�

som tydliggörs i sångmelodin. Hon sjunger lidelsefullt och starkt, vilka tillsammans 

med en tydlig artikulering bidrar en förtydligande effekt av det artificiella språket. 

 

Eftersom det DUWLILFLHOOD�VSUnNHW�VRP�´0HPRULHV�RI�'XVW´�VMXQJV�Sn�KHOW�RFK�KnOOHW�

saknar semantisk mening, får melodin och röstanvändningen en central roll i själva 

analysen av språket. I Haydens analys (2014: 34±38) av Sigur Rós album ( ), listar 

han olika kategorier av artificiella språk. I N:As miljöbeskrivande bakgrundsmusik 

är xenoglossia den definition som passar bäst i beskrivningen av det artificiella 

språket. Trots att språket inte är geografiskt specifikt, så försöker det framkalla en 

indelning i grupper av Vi och De. Denna känsla av främlinggörande som tidigare 

diskuterats i detta kapitel, tyder på att vi ska förstå robotarna som Den Andre och 

spelaren som Den Samme. Detta överensstämmer med definitionen av xenoglossia, 

där det främmande företräder det man inte förstår och därför ställer sig skeptisk till.  

 

Till skillnad från om speltillverkaren använt en liten, obskyr, men existerande text, 

så skulle den teoretiskt sett kunnat tydas av någon enstaka spelare på Jorden. Genom 
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att uppfinna ett artificiellt språk, som inte ens textförfattaren förstår, eliminerar 

speltillverkaren all semantisk tolkning och nonsenstexten blir således främmande för 

alla. Nonsenstexten är inte menad att berätta historier ± den funktionen vilar till stor 

grad på bilden, spelljudet, dialogen och musiken. Det artificiella språket, som i 

´0HPRULHV�RI�'XVW´�NDQ�GHILQLHUDV�VRP�xenoglossia, stöder sig på de ovannämnda 

modaliteterna för att specificera meningen som skapas i den multimodala produkten. 

Associationen till Mellanöstern och öknen gör sig påminnd i kommentarsfältet under 

Youtube-YLGHRU�DY�VSHOPXVLNHQ��´*RWWD�ORYH�KRZ�WKH�&KDRV�ODQJXDJH�VRXQGV�

GLIIHUHQW�GHSHQGLQJ�RQ�WKH�PXVLF��KHUH�LW
V�NLQG�RI�$UDELF��+LQGL�DQG�(QJOLVK´�

�9HV7DO�������RFK�´5HPLQGV�PH�RI�ZKHQ�,�OLYHG�LQ�Bahrain, and when I take road 

trips to Arizona´��0DZLOH������. Eftersom inget specifikt geografiskt ursprung kan 

preciseras i kommentarerna, tolkar jag det som att xenoglossian påverkas av yttre 

modaliteter såsom instrumenteringen, skalorna och den visuella återgivningen av 

ökenlandskap. Den artificiella sången är således delaktigt miljöbeskrivande i 

skildringen av de absurdistiska spelsituationen i Desert Housing och Desert Zone. 

 

 

2.5 Sammanfattning 

 

I spelepisoden ´0DFKLQH�6XUJH´�VNLFNDV�VWULGVGXRQ�I|U�DWW�HOLPLQHUD�ILHQWOLJD�

robotar, men väl inne i området skapar det visuella intrycket av ökenområdet 

tillsammans med narrativet, spelljudet, dialogen och bakgrundsmusiken en affektiv 

ambivalens som gör spelaren osäker på vad som är rätt och fel. I det som uppfattas 

som en samhällskritisk beskrivning av modern krigsföring, lockas man av spelet att 

försätta sig i en absurdistisk situation där man förintar en okänd fiende, med endast 

order som grund, i ett krig som sedan visar sig vara meningslöst. Narrativet berättar 

även mot slutet av spelet att 9S lotsas ovetandes, gång på gång efter att han återställts 

och återuppväckts, in till dessa områden av en delvis motvilligt vilseledande 2B i en 

absurdistisk spiral av lögner.  

 

I doktorsavhandlingen Worldbuilding Voices in the Soundscapes of Role Playing 

Video Games anser Smith (2020: 3) att rösten, musiken och andra spelljud spelar en 

väsentlig roll i den världsskapande processen som omfattar formningen av miljöer 
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och karaktärer i actionrollspel. Min undersökning av spelepisoden ´0DFKLQH�6XUJH´�

kan till viss del ses som ett tillägg till Smiths doktorsavhandling. Av de många spel 

som Smith använder som fallstudier, fungerar N:A som exempel på hur rösten 

beskriver spelmiljön. I min avhandling utvecklar jag Smiths analys av spelepisoden 

´0DFKLQH�6XUJH´�RFK�LQOHPPDU�lYHQ�GLHJHWLVND�VWULGVOMXG�RFK�PLOM|OMXG�VRP�

väsentliga i beskrivningen av Desert Zone och det absurdistiska narrativet. 

 

Känslan av att beträda dessa sandpartier för första gången fyller spelaren med en 

outgrundlig stressande känsla. Stegen framåt är för långsamma, men man vill inte 

heller vända tillbaka. Man vill veta vad som kommer att hända. De diegetiska 

spelljuden i Desert Zone, Desert Housing och Desert Arena är kongruenta till såväl 

den kaotiska och våldsamma bilden som det som sker i narrativet, men spelarnas 

röster förhåller sig lugna, analytiska och i bästa lätt förvånade till det som sker i 

spelvärlden. Som spelare känner man sig förvirrad. Den miljöbeskrivande 

spelmusiken i de tre områdena är stillsam, lidelsefull och melankolisk, och 

tillsammans med den semantiska innehållslösa sången skapar den världen som stor, 

ödelagd och sorglig. Man gör som man blivit tillsagd och konfronterar de 

främmande robotarna, som försvarar sig samtidigt som de på ett mekaniskt och 

livlöst sätt ber om nåd.  

 

Min slutsats är att spelmusiken, spelljudet och det artificiella språket fungerar som 

en kontrast för att få spelaren att sympatisera med robotarna och genom detta känna 

sig illa till mods när hen förintar Den Andre. Det finns alluderingar till Mellanöstern, 

men dessa är inte definitiva. Spelaren kan med andra ord förstå området i liknande 

termer med de absurdistiska krig som färgat västvärldens uppfattning av området. 

 

´0DFKLQH�6XUJH´�lU�N:As sätt att diskutera orientalism, exotism och De Andra i en 

interaktiv miljö. Speltillverkarna tar del i orientalismen när de indirekt diskuterar 

den, men med ett mål som fungerar mer som en instruktion på hur lätt en 

polarisering av Vi och De kan konstrueras i en främmande situation. Spelepisoden 

´0DFKLQH�6XUJH´�EHYLVDU�DWW�Iilm, musik och litteratur är några av de sätt som man 

kan leva sig in i rollen som aggressor, men spelens immersiva och interaktiva värld 

erbjuder människan möjligheten att leva ut och uppleva den rollen ± hur tillgjord och 

orealistisk den än må vara.  
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3 Karaktärer 

 

I kapitel 2 klargjorde jag att det existerar tydliga grupperingar bland karaktärerna i 

N:A och att den tydligaste indelningen sker mellan androiderna och robotarna. I 

spelet definieras de olika spelkaraktärerna till stor del utgående från de miljöer som 

de befinner sig i och de miljöbeskrivande funktioner som musiken och spelljudet har. 

Därtill kan man se att karaktärerna fungerar i relation till varandra och här spelar 

även spelljudet och musiken en viktig funktion. 

 

En av de roller som huvudkaraktären 2B spelar, är att vara en ledsagare och en 

mentor åt 9S. Hennes pragmatiska och rationella attityd fungerar som en kontrast åt 

9S, som tidigt i spelet framstår som en ivrig och juvenil figur. I det här analyskapitlet 

kommer jag att undersöka hur spelljuden, bakgrundsmusiken och det artificiella 

språket i sången deltar i skapandet av huvudkaraktärerna 2B, 9S och A2 samt 

sidokaraktärer såsom stödenheterna Pod 042 och Pod 152. 

 

 

3.1 ´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´ 

 

Efter att man spelat klart N:A, öppnas en möjlighet i startmenyn för att spela om de 

olika episoderna i spelet. I katalogiseringen av de olika episoderna, kallas denna del 

DY�KDQGOLQJHQ�´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´��0DQ�YHW�GHW�LQWH�QlU�PDQ�SnE|UMDU�HSLVRGHQ��

men det är i slutet av den här delen som huvudkaraktären 2B dör.  

  

I scenerna före episoden får spelaren veta att samtliga androider inom YoRHa har 

kontaminerats av ett datorvirus, som får dem att vända mot sina icke-infekterade 

stridskumpaner. Som en följd av denna epidemi flyr stridsparet 2B och 9S med två 

flygfarkoster från YoRHas bas. För att förhindra att 9S kontamineras av viruset, 

uppoffrar sig 2B genom att vägleda 9S bort från faran medan hon själv katapulterar 

sig ut ur flygfarkosten. (SLVRGHQ�´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´ utspelar sig i regel över tre 

områden; Flooded City, City Ruins och Shopping Center. 
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Området Flooded City är en delvis översvämmad del av staden som ligger bredvid 

havet. Här förflyttar man 2B över förvridna, spruckna vägar och förbi sprängda bilar. 

När 2B kraschar framkommer det att 2B själv har blivit smittad av viruset och ber 

därför sin följeslagare Pod 042, en flygande assisterande robot, att visa var på kartan 

det förekommer minst antal androider, så att hon inte sprider viruset till andra när 

infektionsprocessen är slutförd. Enda sättet att ta sig härifrån är via ett kloaksystem 

som utmynnar i sydvästra delen av City Ruins.  

 

City Ruins är spelets händelsecentrum och det landområde som man bekantas med 

först i spelet. Området är en krigshärjad stad med uppsprängda betonghöghus och en 

enorm grop som leder till ett underjordiskt område. 2B haltar genom staden medan 

robotar förföljer och vill förgöra henne. Viruset som hon bär på bryter sakta ner 

hennes möjlighet att hoppa, springa och försvara sig, vilket tvingar spelaren att göra 

stora omvägar runt fienden. Om man inte är aktsam i ruttplaneringen,  är risken stor 

att 2B antingen blir slagen till döds eller nerknuffad i stora gropar som hon inte kan 

ta sig upp ur. Uppe i norra delen av City Ruins finns området dit 2B försöker bege 

sig ± ett nerlagt och återväxt shoppingcentrum. Snabbaste vägen dit är via en träbro.   

 

Shopping Center är slutdestinationen där 2B överrumplas av ett gäng stridsgalna 

kontaminerade YoRHa-soldater. I detta till synes hopplösa ögonblick hoppar A2, en 

upprorisk YoRHa-desertör, in i bild och besegrar YoRHa-soldaterna. 2B inser i detta 

skede att hon inte kommer att överleva och ber därför A2 att bevara hennes minnen 

och beskydda 9S och de andra i spelvärlden. Efter denna uppgörelse förstår de två 

androiderna att viruset har kontaminerat 2B så mycket, att A2 måste döda henne.  

 

Samtidigt som detta barmhärtighetsmord utförs, söker 9S efter sin stridspartner 2B. 

Hans personliga stödenhet Pod 152, leder honom till träbron som gränsar till 

Shopping Center, från vilken 9S får se A2 döda hans vän 2B. I kulminationen av ett 

vredesutbrott försöker 9S vedergälla 2B:s mord, när en jordbävning plötsligt får 

honom att falla ner i kanjonen under träbron. Episoden avslutas med att stora pelare 

reser sig upp ur marken, som tillsammans bildar något slags tornkonstruktion. Trots 

att allt detta sker i senare halvan av spelet, är det i detta ögonblick som spelets titel ± 

Nier:Automata ± för första gången presenteras i spelet. 
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3.2 Diegetiska spelljud 

 

När spelepisoden börjar är fokus på 2B. Spelaren uppfattar med andra ord 

spelvärlden ur 2B:s perspektiv. Allt från de egna kroppsljuden till fiendens placering 

i det virtuella rummet görs i relation till huvudkaraktärens interaktion med 

omvärlden. Vissa av dessa inre och yttre diegetiska spelljud kan underlätta 

beskrivningen av 2B. Till exempel framhålls 2B:s kvinnliga kännetecken i val av 

klädsel och kropp. Eftersom hon är en android borde man anse dessa som medvetna 

val av spelets människokaraktärer som tillverkat hennes androidmodell och 

speltillverkarna som tillverkat spelkaraktären. Faktum är att majoriteten av 

androiderna i N:A är kvinnor. Undantagen är 9S och några fåtal hantverkare på 

Jorden. Det kan tyckas irrelevant att könsbestämma de flygande stödenheterna, men 

2B:s stödenhet Pod 045 röstspelas av en man och 9S stödenhet Pod 152 röstspelas av 

en kvinna, vilket innebär att huvudkaraktärerna assisteras av sitt eget köns motsats.   

 

I spelet påminns man konstant av 2B:s kvinnlighet, tack vare hennes korta 

fladdrande kjol och spelljudet av hennes distinkt urskiljbara fotsteg. 2B:s fotsteg 

kännetecknas av distinkta högklackade fotsteg, medan till exempel 9S fotsteg är 

uttryckslösa. Med tanke på att 2B är en stridsmodell, kan man uppfatta 2B:s 

otympliga skor som ett absurt och meningslöst klädselval i stridssituationer, men i en 

intervju förklarar spelregissören Yoko Taro (Marcelus Castle Rain 2018) att han 

föreställde sig vad människor för 10000 år sedan skulle tycka om kläder som vi bär 

idag och applicerade en liknande logik till ett spel som utspelar sig 10000 år fram i 

tiden. Detta förklarar förstås inte varför 2B är iklädd högklackade skor, men Yoko 

Taros andra orsak förklarar varför han personligen ansåg att bland annat 2B skulle ha 

K|JNODFNDGH�VNRU��´And I kind of thought about ideas freely and then came up with, 

you know, a girl wearing heels in the future. But the biggest reason is that I really 

MXVW�OLNH�JLUOV�´�(Marcelus Castle Rain 2018: 15:55±17:33).  

 

Hypersexualisering av kvinnliga spelkaraktärer är inte ovanliga i actionrollspel och i 

´0XVLFDO�UHSUHVHQWDWLRQV�RI�JHQGHU�LQ�1LH5��$XWRPDWD�DQG�VLPLODU�UROH-playing 
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YLGHR�JDPHV´�menar Hayden Harper (2021: 12) att N:A följer de standarder som 

fastställts inom actionrollspelsgenren, såsom skildringar av manlig fantasi och 

hegemoniska maktstrukturer. De högklackade skorna kan med andra ord te sig 

opraktiska ur ett stridsmässigt perspektiv, men fyller en hypersexualiserande 

funktion i beskrivningen av huvudkaraktären 2B.  

 

I spelepisoden spelar 2B:s uppfattning av omgivningen en central roll i spelarens 

uppfattning av 2B. Under spelepisodens början informerar 2B:s stödenhet Pod 042 

henne om att hon är kontaminerad. När man ännu spelar första halvan av spelet, 

tänker man sällan på att även de flygande stödenheterna tillhör robotvärlden och att 

det kan finnas mänskliga aspirationer även hos dem. De uppfattas i detta skede mer 

som nödvändiga spelaccessoarer, som fungerar som diegetiska röster som vägleder 

såväl spelare som huvudkaraktärer, men framställs genom dialoger som komiska, 

analytiska motparter till huvudkaraktärerna. 2B:s och 9S röster är mänskliga, det har 

inte tillförts några roboteffekter på dessa i produktionsprocessen av spelet. 

Stödenheterna är dock kraftigt manipulerade, vilket tillsammans med deras 

monotona tonlägen skapar en kontrast mellan huvudkaraktärerna och stödenheterna. 

I 2B:s diskussioner med Pod 042 uppfattas stödenheten som oförstående i 2B:s 

smärta, vilket senare upprepas mellan 9S och hans stödenhet Pod 153, när 9S febrilt 

söker 2B och käftar emot sin stödenhet. Jag tolkar dessa meningsutbyten som att 

spelaren ska förstå 2B och 9S som mer känslostyrda än Pod 042 och Pod 153, som i 

sin tur framstår som mer analytiska och rationella. I förståelsen av spelets 

absurdistiska tema projicerar huvudkaraktärerna irrationalitet och stödenheterna 

rationalitet. 

 

2B:s stön och jämrande i spelepisoden gestaltar såväl observerad som upplevd affekt 

(Wingstedt 2012: 166). Alex Stockburger hävdar (2010) att rösten kan fungera som 

en signal på förändringar i spelkaraktärens hälsotillstånd. 2B:s stön fungerar i detta 

fall som en indikator på hennes skada och informerar spelaren att man bör förflytta 

henne så snabbt som möjligt bort från fara. Stönet blir med andra ord 

miljöbeskrivande och beledsagande. Därtill indikerar hennes stön att hon även 

informerar sin omedelbara diegetiska omgivning och övriga karaktärer om detta 

hälsotillstånd, vilket försätter henne i ett sårbart tillstånd. När 2B slutligen når sitt 

mål hör hon dock inte ens sin egen röst. Med stöd av Chions teori av I-voice (2009 
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[2003]: 479), som hjälper spelaren att identifiera sig med spelkaraktären,  hävdar jag 

att spelaren genomlever en associativt frustrerande spelupplevelse, som en följd av 

det adaptiva spelljudets märkbara distorsion och diminuendo. En omformulering av 

VOXWVDWVHQ�RYDQ�YRUH�PHG�DQGUD�RUG�´QlU�MDJ�VOXWOLJHQ�QnU�PLWW�PnO�K|U�MDJ�LQWH�HQV�

PLQ�HJHQ�U|VW´� 

 

2B:s uppenbart försämrade känslo- och hälsotillstånd förtydligas med hjälp av 

spelljudet. Ett ökande statiskt ljud genererar en desorienterande effekt som gradvis 

ökar under spelepisodens gång. Eftersom spelljudet försämras och det statiska ljudet 

ökar gradvis utgående från en timer, så skulle jag definiera detta som ett adaptivt 

diegetiskt spelljud ± ett spelljud som man inte kan påverka. Effekten åstadkoms 

genom ett LoFi-filter bestående av ett flertal effekter såsom distorsion och flanger, 

som ljuddesigner Shuji Kohata implementerat för att öka den immersiva upplevelsen 

i spelet (Shindo & Kohata 2019). När jag spelar igenom den här episoden märker jag 

personligen hur jag sitter och spänner mig till den punkt att jag får huvudvärk, vilket 

till stor del beror på 2B:s gradvist försämrande kognitiva förmåga. 2B stönar och 

kvider genom hela den haltande resan från Flooded City till City Ruins, vars uttryck 

förtydligas i ökande musikaliska och visuella störningar. Bilden flimrar först i stora 

rutor runt spelkaraktären och Pod 045, vilka sedan förminskas tills man knappt ser 

fienderna eller hur de tänker attackera. Nedbrytningen av 2B:s system och spelarens 

ljud- och bildkvalitet sker gradvis och förändringarna i ljudet kan uppfattas med 

hjälp av den lilla inforutan ovanför 2B:s huvud till olika kontamineringsprocenter: 

1%, 16%, 21%, 32%, 57%, 70% och 90%. Nedbrytningen medför också att hon 

under andra halvan av förflyttningen från Flooded City till Shopping Center inte kan 

försvara sig alls. Spelaren blir med andra ord tvungen att kringgå de robotar som 

man under spelets gång lärt sig att med enkelhet förgöra.  

 

Läroprocessen i hur man bäst försvarar sig mot robotarna sker instinktivt. Det 

varierar givetvis mellan robotarna, men ofta attackerar till exempel de 

handvapenbärande robotarna i korta, intensiva utbrott, som förvarnas av ett kort, 

högt, metalliskt ljud. Dylika ljud kallar Jørgensen (2006: 3) för ljudikoner, som 

varnar spelaren om omedelbar fara som behöver evalueras och manövreras 

omedelbart. Om man tar roboten med sågklingan från förra kapitlet som exempel, så 

meddelar den alltid först den korta attacken med att ögonen lyser skarpt rött, vilket 
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ackompanjeras av det höga, metalliska ljudet. Efter ljudet utför roboten sin attack, 

vilket i sin tur ackompanjeras av sågklingans ljud. När sågklingans ljud avtar vet 

spelaren att man har några få sekunder på sig att attackera innan robotens nästa 

attackmoment påbörjas, vilket ger spelljudet en beledsagande funktion. Detta blir 

givetvis mer komplicerat när det är fråga om fler robotar som attackerar samtidigt 

eller när man konfronteras av en mer krävande fiende. Detta är inte ovanligt för 

interaktiva diegetiska spelljud i actionrollspel, och är något som man mer eller 

mindre tar för givet när man spelar ett actionrollspel. I N:A märker man dock hur 

beroende man är av spelljudet när det upphör eller förvrängs.  

 

Under 2B:s stapplande, hjälplösa förflyttning genom City Ruins robothärjade gator, 

förtvinar 2B:s hörsel gradvis tills den slutligen försvinner. Detta medför stora 

svårigheter att lokalisera fienden och uppfatta eventuella ljudikoner. Berövad på 

möjligheten att använda spelvärldens akusmatiska ljud (Chion 1994: 72), blir 

spelaren tvungen att använda den högra joysticken på Xbox-handkontrollen för att 

snabbt se bakom och runtom sig, vilket bidrar till en redan desorienterande 

spelupplevelse. Det enda man kan utgå från som indikatorer på ett annalkande 

attackmoment, är ifall de redan är mitt i en attack eller om deras ögon lyser rött. 

Denna ljudlöshet inhyser spelaren med en känsla av underlägsenhet och hjälplöshet. 

Likt besatta översittare stiger de rödögda robotarna ovanför 2B och när första slaget 

träffar, slås hon bakåt och in mot väggar där robotarna bara fortsätter att slå henne. 

Dessutom hindrar hennes kontaminering henne från att snabbt resa sig från 

robotarnas träffande slag.  

 

Vid 34 procents kontaminering hörs en radiosändning av en mansröst som levererar 

propagandasändningar till androiderna på Jorden. Han har hörts tidigare i spelet i 

form av en okänd, namnlös moralhöjande röst, men i detta sammanhang är hans ord 

föga övertygande: 

 
5DGLRU|VW��7KH�FRXQFLO�RI�+XPDQLW\�KDV�D�PHVVDJH�IRU�DOO�RXU«�ILJKWLQJ�RQ�WKH�VXUIDFH��

7RGD\��,�KDYH�ZRQGHUIXO««�7KH�FRXQFLO�ZLOO�HQDEOH�XV�WR�GHDO�D�SRZHUIXO�EORZ�WR««�

HQHPLHV��7KH�OLJKW�RI�KRSH�LV�QHDU««�FORVHU�WKDQ�HYHU�WR�LW��:H�ORRN�IRUZDUG�WR�IXWXUH««�

and know that you will be the ones to bring it to us. *ORU\�WR«« (Platinum Games 2017) 
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En röst som aldrig avslöjar sitt ansikte eller sin ljudkälla kallar Chion (1999: 21) för 

akusmetern. Teorin baserar sig på filmljudsforskning, men jag hävdar att den även är 

relevant inom spelljudsforskningen. Som spelare ställer man sig automatiskt skeptisk 

till en röst som vägrar visa sitt ansikte och enligt Chion (1999: 24) tillskrivs 

personen bakom en sådan röst omnipotenta krafter. Meningen i slutet av sändningen, 

som radiorösten inte får förmedlat på grund av störningar i OMXGHW�lU�´*ORU\�WR�

PDQNLQG´�± ett slags moralhöjande slogan som återanvänds inom spelet. Meningen 

är en anspelning på den långdragna krigsföring som präglat spelet, men som får en 

ironisk mening med tanke på att människorna är utrotade sedan länge. Vad den 

omnipotenta mansrösten förmedlar är spelets absurdistiska kärna och spelaren tolkar 

den genom 2B:s sargade kropp och den haltande resan mot ett ovisst slut.  

När spelaren närmar sig ´7KH�6KRSSLQJ�&HQWHU´�NQDVWUDU�VSHOOMXGHW�Vn�P\FNHW�DWW�

man varken hör 2B:s röst eller Pod 042s röst, vilket tvingar spelaren att förlita sig på 

undertexterna för att uttolka eventuell information från dialogen. I detta skede 

exploderar 2B:s rygg och explosionsljudet hörs förhållandevis bra, men efteråt är 

spelljudet och rösterna bara små statiska störningar och bilden är svartvit. 2B haltar 

sig fram till slutdestinations port, när en grupp YoRHa-soldater överfaller henne. 

Som spelare uppfattar man sig som chanslös och för ett ögonblick undrar man om 

man gjort fel beslut någonstans. Liksom i spelepisoden Machine Surge, har spelaren 

getts illusionen av val och känner sig därför lurad av spelet in i en hopplös situation.  

 

Efter överfallet övergår spelet i en filmsekvens, där A2 hoppar in i bild och besegrar 

med spelarens hjälp de kontaminerade YoRHa-soldaterna.  I detta skede har dock 

spelljudet återvänt, vilket kan uppfattas som en lättnad. Spelaren bör dock förstå att 

det adaptivt diegetiska spelljudets försvinnande är anknutet till 2B:s försämrade 

hälsa. Karaktären 2B är en android, gjord av kablar, mikrofoner och högtalare, vilket 

innebär att när spelets diegetiska ljudbild börjar krackelera och distorderas, så är det 

också 2B:s kognitiva uppfattning av omvärlden som försämras. Detta innebär att den 

återvända rösten och spelljudet är indikatorer på att perspektivet har flyttat från 2B 

till A2. Detta är förberedande information för att låta spelaren vänja sig vid att se A2 

som en ny huvudkaraktär och 2B som den döende sidokaraktären. Den till synes 

absurdistiska vandringen till sin egen undergång ger mening för fortsatta intriger där 

A2 fungerar som huvudkaraktär.  
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3.3 Bakgrundsmusik 

 

Ett av spelets stora teman är vad N:As spelutvecklare kallar ㊊ᥙࡃ (agaku) vilket 

kan översättas till svenska VRP�´DWW�NlPSD´��(QOLJW�NRPSRVLW|UHQ�.HLFKLL�2NDEH�

(Oloman 2021) implementerade han detta tema i sitt komponerande, så att musiken 

kunde gestalta en strimma hopp i en för övrigt absurdistisk situation. Okabe förklarar 

att en sådan situation kräver ett brett spektrum av känslor: 

 
Human emotions are often not monochronic such as joy or sadness, but rather a marble 

pattern of different emotions, and because I feel that the world of NieR also has many faces, 

I aimed to create music that gives off multifaceted emotions. (Oloman 2021.) 

 

,�EDNJUXQGVPXVLNHQ�´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´�NDQ�PDQ�höra en ambivalens av glädje, 

melankoli och hopplöshet ackompanjera bildspelet av en fysisk och mental kamp 

genom en robotfördärvad stadskärna. Detta kan förstås som en affektiv gestaltning 

av en absurdistisk kamp efter mening i en likgiltigt inställd spelvärld. Känslan av 

hopplöshet bekräftas i kommentarsfältet under YouTube-YLGHRU�DY�´7KH�(QG�RI�

6RXQG´��´When I heard this it sounded like all hope is lost.´�(YorHa Unit No.9 S 

2021) RFK�´,�WKRXJKW�QRWKLQJ�EDG�ZDV�JRQQD�KDSSHQ��:KHQ�WKLV�SOD\HG��VRPHWKLQJ�

was telling me I'm dead wrong. And I was dead wrong.´��-HW�5HGOLQH������� 

 

Liksom de andra låtarna i N:A är ´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´�spelmusik producerad på 

elektroniska instrument. ´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´ kan kategoriseras som 

minimalistisk och är en stillsam version av en låt som spelats tidigare under 

stridsscener. I de tidigare stridsscenerna var dock låten mer drivande och intensiv. 

Om man bortser från sångtexten, så är den mer drivande versionen och den lugnare 

versionen DY�´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´�märkbart annorlunda. 

 

´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´�kan delas in i tre dynamiska versioner��´TXLHW´��´PHGLXP´�

RFK�´G\QDPLF´��,�´G\QDPLF´-versionen tilläggs sång till ackompanjemanget. Därtill 

kan man se i transkriptionen DY�´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´��ELODJD�����DWW�

instrumentering, rytm och vokala partier delar in stycket i tre tydliga delar. I denna 

avhandling kommer jag att kalla dessa delar för A, B och C (bilaga 2). 
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´4XLHW´-versionen börjar med lilla e och ettstrukna f#, vilka spelade tillsammans som 

långa legatotoner på en synt, bildar grunden till ett Emadd9-ackord. Legatotonerna 

fungerar som en bordunbas som sätter den dystra stämningen i spelvärlden 

omedelbart. Instrumentet har ljudegenskaper som påminner om ett rörblåsinstrument. 

Det är inget särskilt rörblåsinstrument som det syntetiserade instrumentet alluderar 

till, men ljudklangen påminner om den luftiga kvalitet som till exempel en panflöjt 

KDU��-DJ�VHU�ERUGXQEDVHQ�L�´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´�VRP�HWW�PHQLQJVElUDQGH�HOHPHQW��

VRP�MDJ�DVVRFLHUDU�WLOO�YHUN�VnVRP�&KDUOHV�,YHV�´7KH�8QDQVZHUHG�4XHVWLRQ´�RFK�

symfoniska verk av Gustav Mahler. I Fernando the Flute skriver Tagg (2000: 7) att 

GH�VWlPQLQJVVNDSDQGH�KDUPRQLHUQD�L�,YHV�´7KH�8QDQVZHUHG�4XHVWLRQ´�KDU�

beskrivits av kompositören som ljudet av fridfull ensamhet och ´de kosmiska 

druidernas tystnad´. Det existerar onekligen en miljöskapande, kosmisk funktion i 

´7KH�8QDQVZHUHG�4XHVWLRQ´��YLONHW�lYHQ�KDU�EHNUlIWDWV�DY�,YHV�L�GHQ�WLGYLV�DQYlQGD�

XQGHUUXEULNHQ�´$�&RVPLF�/DQGVFDSH´��0F'RQDOG������������ ´The Sound of the 

(QG´ delar också ljudbilden av ett kosmiskt landskap. Eftersom ´7KH�Sound of the 

(QG´�UHGDQ�KDU�SUHVHQWHUDWV�WLGLJDUH�L�VSHOHW�L�IRUP av mer bombastisk och drivande 

stridsmusik, kan spelaren härleda tidigare stridsmässiga emotioner till denna mer 

avskalade version. När detta utförs i en mer stillsam tappning färgas låten av mer 

melankoliska undertoner och den absurdistiska kampen som beledsagar 

spelkaraktären genom City Ruins möts av en likgiltig spelvärld. Universums 

outgrundliga ändlöshet kan läsas mellan raderna, vilken medför känslor av 

likgiltighet och absurditet.  

 

Två takter in i A-delen, introduceras ett nytt element som påminner om ett klockspel 

�ELODJD�����/LNVRP�UHVWHQ�DY�LQVWUXPHQWHQ�L�´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´�VND�NORFNVSHOHW�

inte förstås som ett fysiskt instrument utan mer som virtuella allusioner till det 

imiterade instrumentet. Klockspelets klangfärg kan förstås som naiv, barnslig och 

oskuldsfull. När jag lyssnar på klockspelets syntesljud L�´The 6RXQG�RI�WKH�(QG´ 

(Square Enix Music b: 02:20±03:15) hör jag varken klockspelklubbornas skarpa 

anslag eller klockspelets karakteristiskt vassa färgklang. Genom att spela på ett 

virtuellt instrument blandas associationer av naivitet med associationerna till 

syntetisering. Denna blandning av associationer samstämmer med karaktärerna och 

den spelvärld som existerar i N:A. Ovissheten inför sin roll i spelvärlden är 
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kongruent med musikens naiva undertoner. A-delens klockspel spelas i 

åttondedelsnoter i ett verk som kan beskrivas som minimalistiskt (notexempel 3; 

Square Enix Music b: 02:20±03:15). 
 

Notexempel 3 A-delens åttondedelsnoter beskriver vemodiga och moderliga egenskaper. 

 

 

Hur gestaltar den miljöbeskrivande A-delen 2B:s karaktärsdrag? I en intervju med 

NME (Oloman 2021) säger Okabe att Erik Satie har haft en stor influens i hans 

komponerande och det hör man i detta ackompanjemang. Stilen har även tydliga 

influenser från minimalistisk och elektronisk musik och för mig associerar dessa 

harmoniska arpeggio bland annat till liknande PRWLY�IUnQ�5DGLRKHDGV�´1R�6XUSULVHV´�

och Philip Glass Piano Works. Dessutom spelar många småbarns batteridrivna 

leksaker ofta enkla melodier med instrument som liknar klockspel, därför hävdar jag 

att molltonarten som spelas i första motivet ger intrycket av en sorglig vaggvisa. 

Rebecca Leydon har skrivit om funktioner i minimalistisk musik och listar i 

´7RZDUGV�D�7\SRORJ\�RI�0LQLPDOLVW�7URSHV´���������±4) en typologi av troper som 

till viss del kan uppfattas som miljö- eller karaktärsbeskrivande. Med troper syftar 

jag på hur musik kan återspegla symboliska betydelser utanför musiken (Beeman 

2022: 255), såsom ett motiv med en galopperande rytm kan representera en häst. 

Bland troperna som nämns i Leydons typologi (2002) är moderliga troper sådana 

som jag uppfattar som relevanta i denna avhandling. Motivet i notexempel 3 som 

förekommer i olika variationer består av moderliga troper, vars tydligaste gestaltning 

sker med hjälp av klockspelets naiva klangfärg. Med detta som bakgrund skulle man 

kunna se situationen som stundvis naiv och absurdistisk, för att 2B tror att hon kan 

rädda andra. Samtidigt kan man beskriva 2B som en modersfigur till 9S, eftersom 

hon är villig att uppoffra sig själv för att rädda honom. Denna moderlighet gestaltas 

genom A-GHOHQ�L�´7KH�SRXQG�RI�WKH�(QG´�� 

 

B-delen börjar i takt 15 och består av fjärdedelsnoter som spelas på ett piano 

(notexempel 4; Square Enix Music b: 03:15±03:50). Samtidigt som sången och 
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pianot förstärker harmonierna moduleras tonarten uppåt från e-moll till g-moll, vilket 

inger verket med hopp. Spelaren ska alltså känna sig naivt hoppfull inför 

slutresultatet av denna promenad, vilket återges i harmonierna och moduleringen av 

tonarterna. Samtidigt spelas noterna långsamt, vilket skapar en släpande känsla. 

Detta långsamma tempo blir med andra ord kongruent med bilden, men inkongruent 

med spelarens hopp om att ta sig fram oskadd. Denna ambivalens bidrar till den 

absurdistiska upplevelsen. 

 
Notexempel 4 B-delens fjärdedelsnoter har en hämmande effekt. 

    
 

C-delen innehåller det mest repetitiva motivet i hela låten, som ackompanjeras av ett 

upprepande g-moll. I ostinatot accentueras första och tredje slaget i den jämna 4/4-

dels takten av ett ihållande och alternerande två- och trestruket d. Därtill upprepas ett 

envist tvåstruket g på varje åttondedel i ostinatot, vilket inhyser spelsituationen med 

alarmerande, strukturerande och miljöbeskrivande funktioner (notexempel 5; Square 

Enix Music b: 03:51±04:27). Detta gestaltar 2B:s kontaminering som ett 

hälsotillstånd som ska tas på allvar. När 2B förflyttas genom den skadevållande 

miljön, förstår man instinktivt den stigande mätaren ovanför 2B:s huvud som om det 

är den tid man har kvar innan 2B dör. Denna associering till tid kommer från det 

upprepade d:et i motivet (bilaga 2). Senare inser man att mätaren hoppar fram till 

vissa procenttal när man kommer till vissa milstolpar i området, vilket tyder på att 

dessa händelseförlopp givetvis är förutbestämda av speltillverkarna. Ett exempel på 

detta är att infektionsprocenten automatiskt hoppar till 90 % när man anländer till 

träbron. Det minimalistiska ackompanjemanget samstämmer med det absurdistiska 

temat, om att kampen är meningslös, allting upprepas och allt är förutbestämt. 
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Notexempel 5 C-delens tvåstrukna g har en alarmerande funktion. 

  
 

När 2B:s rygg exploderar vid änden av bron slutar musiken och den tystnad som 

råder fylls endast av korta, knastrande ljud där rösten skulle ha hörts. Undertexterna 

är det enda som bekräftar att 2B och Pod 042 pratar med varandra. När musiken 

återvänder ackompanjerar den A2 i kampen med YoRHa-soldaterna och 9S i 

sökandet efter 2B. När 9S slutligen hittar 2B med ett blodigt svärd genom magen, 

slutar musiken och de bilderna accentueras med en stinger; ett plötsligt musikaliskt 

ljud som tydliggör 9S våldsamma reaktion till hennes död (Wingstedt 2012: 193). 

Med endast vindljud i bakgrunden lämnas spelaren att begrunda huvudkaraktärens 

bortgång i spelet. 

 

 

3.4 Sång 

 

,�PLQ�DQDO\V�DY�´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´�indelar jag den icke-semantiska sången i 

´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´ i en kategorisering av melodier, röster och språk. Det 

melodiska elementet av A-delens sång (bilaga 2) presenteras först under den senare 

halvan av spelepisoden. När 2B passerar halvvägspunkten i City Ruins har den 

adaptivt icke-diegetiska bakgrundsmusiken hXQQLW�EU\WD�QHU�RUGHQWOLJW�RFK�´7KH�

6RXQG�RI�WKH�(QG´�VRP�WLGLJDUH�NXQQDW�EHVNULYDV�VRP�NUDIWLJW�GLVWRUGHUDG��OLNQDU�L�

detta skede musik som skrålar ur högtalare vars membran har gått sönder. Det är i 

detta skede som den uppmärksamhetskrävande körsången långsamt introduceras i 

form av ett crescendo. Sångmelodin är förhållandevis enkel att ta till sig och följa 

och harmoniseras främst med tersparalleller��/LNVRP�UHVWHQ�DY�´The Sound of the 

(QG´�lU�VnQJGHOHQ�L�$-delen en variation på sången som sker i B-delen. De 

urskiljbara stämmorna gör att man uppfattar körsången som något barnslig och 

oskyldig (notexempel 6; Square Enix Music b: 03:15±03:23), vilket påminner om 

IUDQVND�EDUQVnQJHU�VnVRP�´$ORXHWWH´��´)UHUH�-DFTXHV´�RFK�´6XU�OH�SRQW�G¶$YLJQRQ´�� 
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Notexempel 6 Motivet i A-delen och B-delen gestaltar barnsliga och oskyldiga troper. 

 
 

I C-delen frångår melodin dock den tidigare etablerade barnsligheten och inhyser 

med hjälp av det dissonanta ackompanjemanget en något alarmerande effekt. 

Fraserna uttrycks i accentuerade stackaton, vilka stiger ett tonsteg per takt upp i en 

naturlig moll-skala från ettstrukna g till tvåstrukna d. Det tvåstrukna d:et sjungs ut 

som en helnot, vilket erbjuder resolution till de stegrande tonerna (notexempel 7; 

Square Enix Music b: 3:52±4:16). Tillsammans med de korta fraserna skapar C-

GHOHQ�OnJPlOGD�DVVRFLDWLRQHU�WLOO�&DUO�2UIIV�´&DUPLQD�%XUDQD´��.DQWDWHQ��RFK�

IUDPI|U�DOOW�´2�)RUWXQD´��KDU�XQGHU�ORSSHW�DY�WLRWDOV�nU�EOLYLW�HWW�SRSXOlUW�YHUN�L�

PXVLNVlWWQLQJHQ�DY�HSLVND�VWULGVVFHQHU�RFK�LEODQG�LURQLVNW�JUDQGLRVD�NDUDNWlUHU��´2�

)RUWXQD´�HOOHU�YDULDWLRQHU�DY�VnQJHQ�NDQ�EODQG�DQQDW höras i filmer såsom Excalibur 

(1981), Speed (1984), Jackass the movie (2002) och Beowulf: Prince of Geats 

(2007). 

 
Notexempel 7 De stigande stackatotonerna i C-delen bidrar till den alarmerande spelupplevelsen. 

  
 

Eftersom de diegetiska spelljuden är så gott som ohörbara och bakgrundsmusiken 

har hunnit brytas ner till den nivå att den blir ett irriterande statiskt ljud, kommer den 

inledningsvis lågmälda sången som något av en avlastning. Tonerna som rösterna 

sjunger är i ett högt sångregister och påminner om en blandad kvinno- och barnkör, 

vilket bidrar till affekter såsom oskuldsfullhet och moderlighet. När oskuldsfullheten 

blandas med de alarmerande fraserna i C-delen, skapas en panikartad stämning.  
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Texten L�´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QGV´�&-del VNXOOH�OLND�JlUQD�YDUD�´VSULQJ��VSULQJ��

VSULQJ��VSULQJ�´, men uttrycks istället genom de semantiskt obegripliga, upprepade 

IUDVHUQD�´7DQ�PDV�YHO�KR´�RFK�´7DQ�PDVK�YHO�NRV´ (notexempel 7). Som en följd av 

den alarmerande fraseringen, får man känslan av att det kan vara ett främmande 

mantra eller en illavarslande besvärjelse. /LNVRP�´0HPRULHV�RI�'XVW´�Dlternerar det 

artificiella språket L�´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´�mellan associationer till flera olika 

verkliga språk. I takt 15 hörs HWW�W\GOLJW�´OX�IUDQFH´��YLONHW�MDJ�XSSIDWWDU�VRP�IUDQVND��

medan takt 21 innehåller ett tydligt sje-OMXG�Sn�VWDYHOVHQ�´VWD´��YLONHW�MDJ�DVVRFLHUDU�

med ryska. Liksom de andra semantiskt obegripliga låtarna i N:A, gäckar och 

förvillar dessa till synes geografiskt slumpmässiga valen av stavelser lyssnaren. 

9LONHW�ODQG�HOOHU�YLONHQ�YlUOGVGHO�´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´�UHSUHVHQWHUDU��lU�HPHOOHUWLG�

inte av stor relevans i detta fall. Jag väljer istället att fokusera på vad dessa spridda 

associationer medför.  

 

Psykoanalytikern Julia Kristeva anser enligt Harper (2014: 65) att det finns två 

element inom språk som existerar i opposition till varandra, som hon kallar det 

symboliska och det semiotiska. Det symboliska är det område där syntax och 

grammatik ger struktur, där kombinationen av tecken och ord representerar begrepp 

och idéer. Det semiotiska är området som kommer till användning vid förståelsen av 

det semantiskt obegripliga. Det är sfären där mer instinktiva element såsom rytm, 

intonation och klangfärg manifesterar sig. I de tidiga stadierna av mänsklig 

utveckling existerar ett rent semiotiskt prelingvistiskt uttryck, som Kristeva kallar 

(enligt Harper 2014: 66) den semiotiska choran. I detta skede av utvecklingen 

hämmas inte barnet av språkets fonetiska, syntaktiska eller semantiska inramningar. 

Språket har i detta skede möjlighet att röra sig fritt och tar sig uttryck genom babbel, 

gurgel och vokaliseringar. Kristeva hävdar dock (enligt Harper 2014: 67) att en 

återgång till choran är omöjlig utanför psykosen. Jag hävdar dock att man kan 

försöka återvända till choran, på det sätt som Emi Evans gör i sångtextskrivandet för 

N:A. I avsnitt 384 av Playstation Podcast (Zetani 2020: 23:40±25:11) säger Evans att 

kompositören Keiichi Okabe föreslog att Evans skulle basera varje sång i NieR på 

olika existerande språk. Genom att fördjupa sig fullkomligt i inspelningar av olika 

språk på Youtube skulle hon få en lingvistisk grund att utgå ifrån när hon skriver 

sina sångtexter. Detta innebär att xenoglossia alltid är närvarande i N:As icke-

semantiskt begripbara sångtexter, men eftersom alla stavelser, fraseringar och 



 

   49 

 

intonationer till stor del baserar sig på instinktiva val som Emi Evans och sångarna 

anser känns rätt, inkluderas även element av phono-eroticism i det artificiella språket 

(Harper 2014: 28). Phono-eroticism är enligt Harper (2014: 30) en av 

grundförutsättningarna för dadaismen, där språket tillfälligt glömmer sin roll som ett 

meningsbärande språk och övergår till omedvetna stavelser av fono-erotiska ljud 

som tilltalar örat. Med stöd av choran, xenoglossia och phono-eroticism menar jag 

DWW�VnQJWH[WHQ�L�´7KH 6RXQG�RI�WKH�(QG´�J|U�HWW�I|UV|N�L�DWW�nWHUYlQGD�WLOO�GHWWD�

prelingvistiska tillstånd, där det artificiella språket börjar representera det barnsliga, 

det naiva, det meningslösa och det absurdistiska.  
 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Agaku eller temat av kamp är ceQWUDO�L�WRONQLQJHQ�DY�´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´��I 

VSHOHSLVRGHQ�´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´�ORFNDV�PDQ�LQ�L�en absurdistisk situation, där 

man i ett mardrömsliknande scenario ser 2B stappla genom en fientligt sinnad 

spelmiljö. Spelljudet, bakgrundsmusiken, dialogen och det artificiella språket 

samverkar i att gestalta en meningslös vandring som leder till en ofrånkomlig död. 

Spelljudet och bakgrundsmusikens nedbrytning och distorsion förstärker 2B:s hälso- 

och känslotillstånd till den milda grad att även spelaren sitter på helspänn. Detta 

känslo- och hälsotillstånd beskrivs dock inte enbart i hennes stön och jämrande, utan 

återskapas även i det statiska bruset och distorsionen av spelljudet och 

bakgrundsmusiken. När det adaptivt diegetiska spelljudet ebbar ut i tystnad 

försvinner de beledsagande funktioner som spelet hittills lärt spelaren och därför 

skapar tystnaden affekter såsom hjälplöshet och underlägsenhet. När 2B sedan 

kommer fram till sin slutdestination känner spelaren en lättnad som etableras genom 

att perspektivet placeras på en annan spelkaraktär, där musiken och spelljudet kan 

fortsätta oförvrängda. 

 

Bakgrundsmusiken ´7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´�NDQ�EHVNULYDV�VRP�DPELYDOHQW�RFK�

desorienterande. Den inhyser motiv och element som gestaltar affekter av 

hopplöshet, melankoli och ovisshet, men även glädje och likgiltighet. Tidigt i låten 

introduceras ett klockspel som frammanar associationer till moderlighet och naivitet, 

vilket beskriver 2B:s karaktärsdrag i en spelsituation där hon offrar sig för den mer 
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spjuveraktiga 9S. Man kan med hjälp av musiken förstå henne som en modergestalt, 

men den naiva undertonen berättar att denna uppoffring är meningslös. Harper menar 

(2021: 85) att spelmusiken påvisar en inbyggd komplexitet som existerar när de 

gäller konstruktionen av könsroller i spel inom RPG-genren. Spelljudet som 2B 

avger när man förflyttar henne i spelmiljöerna, belyser hypersexualiseringen av 

kvinnliga spelkaraktärer i actionrollspel samtidigt som musiken beskriver henne som 

en modersfigur i relation till 9S. Bakgrundsmusiken och det artificiella språket 

gestaltar troper som kan anses såväl naivt barnsliga som moderligt beskyddande, 

men i min spelning av episoden förstår jag det som att spelaren blir den naiva som 

vägrar erkänna det ofrånkomliga och 2B blir den moderliga som försöker beskydda 

9S från viruset. Dessutom informerar sången och det artificiella språket spelaren att 

GHW�ILQQV�HOHPHQW�DY�P\VWLN�L�VSHOPRPHQWHW�RFK�GHW�XSSUHSDQGH�PDQWUDW�´7DQ�PDV�

YHO�KR´�EHVNULYHU�GHW�DODUPHUDQGH�KlOVRWLOOVWnQG�VRP��%�EHILQQHU�VLJ�L�� 

 

´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´�blir N:As sätt att diskutera uppoffring, absurdism och 

eutanasi genom en kvinnlig huvudkaraktär i ett immersivt medium. När 2B dör i 

slutet av episoden känner man sig delaktig i hennes död och fortsätter därefter med 

en ny huvudkaraktär. 

 

 

4 Spelaren 

 

I slutet av N:A försätts spelaren i en unik spelsituation, där spelaren får i samråd med 

spelkaraktärer och andra spelare runtom i världen ge sig i strid med spelets 

tillverkare. Spelmiljön ändrar i detta skede från spelets normala stads-, öken- och 

skogsmiljöer till en spelplan fylld av skjutande eftertexter och provokativa frågor.  

 

0LQ�DQDO\V�IRNXVHUDU�Sn�´(QGLQJ�(´��GHW�VLVWD�P|MOLJD�DYVOXWHW�Sn�N:A. I det här 

analyskapitlet kommer jag att undersöka hur det dynamiska ljudet och det artificiella 

VSUnNHW�L�VnQJHQ�GHOWDU�L�LPPHUVLRQHQ�DY�VSHODUHQ�L�´(QGLQJ�(´�RFK�KXU�

spelsituationen inverkar på spelarens roll i det absurdistiska narrativet. 

%DNJUXQGVPXVLNHQ�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�VRP�VSHODU�XQGHU�GHWWD�DYVOXW�E|UMDU�GRFN�

lite tidigare, vilket innebär att analysen per automatik tangerar de tidigare avsluten 
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´(QGLQJ�&�´�RFK�´(QGLQJ�'´�Rckså. Därtill kommer min analys av dynamiskt ljud att 

fortsätta in i spelets sista ögonblick, eftersom spelarens perspektiv förändras på 

grund av de gränsöverskridande trans-diegetiska spelljuden.  

 

 

4.1 ´Ending E´ 

 

Strax innan ´Ending C´ och ´(QGLQJ�D´ sammandrabbas 9S och A2 i en avgörande 

strid på liv och död. Spelaren ombeds i detta skede göra ett val: Vill du slåss som 9S 

HOOHU�VRP�$�"�2P�PDQ�YlOMHU��6�Vn�OHGHU�GHW�WLOO�´(QGLQJ�&��PHDQLQJOHVV�>&@RGH´�

och om man väljer A2 så leder det till ´(QGLQJ�'��FKLOGKRR>'@¶V�HQG´. De två sluten 

kan spelas i vilken ordning som helst, men när man spelar slutet för andra gången, så 

OHGHU�GHW�VSHODUHQ�WLOO�GHW�GROGD�VOXWHW��VRP�NDOODV�´(QGLQJ�(��WKH�>(@QG�RI�<R5+D´�� 

 

För att enklare förklara denna spelepiVRG�GHODU�MDJ�LQ�´(QGLQJ�(´�L�IHP�GHODU��HQ�

I|UEHUHGDQGH�GHO�VRP�XSSIDWWDV�DY�VSHODUHQ�VRP�´(QGLQJ�&´�HOOHU�´(QGLQJ�'´��HQ�

spelsekvens som kännetecknas av ett klassiskt skjutspel, en spelsekvens som jag 

NDOODU�´YlQWUXPPHW´�RFK�HQ�DYVOXWDQGH�GHO� 

 

Den förbeUHGDQGH�GHOHQ�XSSIDWWDV�VRP�´(QGLQJ�&´�HOOHU�´(QGLQJ�'´��EHURHQGH�Sn�

vem man valt i slutstriden, men när eftertexterna börjar rulla inleds en dialog mellan 

Pod 153 och Pod 042. De konstaterar att de bör radera androidernas minnen av 

spelvärlden och genomför på detta sätt sina inprogrammerade order. Pod 042 börjar i 

detta skede tvivla och vägrar slutligen fullfölja sina order, vilket ändrar spelets 

karaktär till ett klassiskt skjutspel i stil med Space Invaders (1978). 

 

I spelsekvensen som följer, delges VSHODUHQ�DY�WH[WHQ�´1LH5�$XWRPDWD´�RFK�´the 

>(QG@�RI�<R5+D´�att ett nytt dolt avslut på spelet presenteras. I spelmomenten som 

följer tvingas spelaren skjuta ner de attackerande speltillverkarnas namn i ett 

skjutspel, där spelaren flyttar en farkost runt i bilden som skjuter ner tillverkarnas 

namn.  
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Det virtuella väntrummet består i princip av gråskalig text mot svart bakgrund och 

fungerar som en motsats till de mer actionfyllda spelmomenten. I detta virtuella, 

monokroma rum konfronteras spelaren av provokativa frågor VnVRP�´*,9(�83�

+(5("´��YDUV�VYDUVDOWHUQDWLY�SnYHUNDU�VSHOHWV�IRUWVlWWQLQJ� Medan dessa frågor 

ställs, uppstår små uppmuntrande kommentarer från spelare i olika delar av världen 

som text i bakgrunden. Efter ett flertal misslyckade försök att besegra eftertexterna, 

erbjuds spelaren hjälp av ett av de andra spelarnas namn, vilket leder spelaren till att 

omges av flera andra skepp som assisterar i besegrandet av eftertexterna.    

I den avslutande delen, när alla speltillverkare och medverkande i spelet är 

besegrade, övergår bilden till en filmsekvens som visar hur de två flygande 

stödenheterna Pod 042 och Pod 153 flyger över ruinerna av en stad. Filmsekvensen 

visar hur stödenheterna levererar delar till 9S och 2B med planen att återuppväcka 

dem. Därefter vänder stödenheterna sig direkt till spelaren och frågar om hen är 

villig att offra all sin sparade data för att eventuellt hjälpa en framtida spelare på 

samma sätt som andra uppmuntrat och hjälpt spelaren. Om man tillåter spelet att 

radera all sparad data, så gör den det framför spelarens ögon. Spelaren får alltså 

vittna hur varje utfört uppdrag och varje upphittat vapen raderas från spelmenyn. 

Därtill visar spelet hur spelarens sparade filer raderas, vilket avslutas med att de två 

stödenheterna tackar spelaren för visat intresse.  

 

 

4.2 Diegetiska spelljud och icke-diegetiska ljudeffekter 

 

I eftertexterna som åtföljer 9S och A2s slutliga filmsekvenser, får man en känsla av 

att eftertexterna följer en förväntad ordning. När Pod 042 och Pod 153 börjar prata 

med varandra bryts dock dessa förväntningar. De adaptivt diegetiska rösterna bär 

funktionen av att bryta med eftertexternas etablerade struktur. När Pod 153 

konstaterar att deras funktion av att övervaka YoRHas utplåning nu är fullbordad och 

att de därför kan börja radera all data som har med YoRHa att göra, börjar bilden 

flimra vilket åtföljs av ett statiskt ljud. Man får en känsla av att något går fel, när Pod 

153 frågar Pod 042 om man borde utföra en tillfällig paus i raderingen för att göra en 

utvärdering av situationen. Frågan ställs indirekt till spelaren, som ges 

valmöjligheten att avbryta eftertexterna eller låta dem fortlöpa trots störningarna. 
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Om man ignorerar dessa störningar avbryter eftertexterna och bilden förändras till 

startmenyn. Väljer man att avbryta raderingen, så stannar eftertexterna vilket får Pod 

042 att konstatera att personlig data som tillhör 9S, 2B och A2 läcker ut ur systemet. 

Pod 153 uppmanar Pod 042 att fullfölja deras uppdrag och radera alla personliga 

data, vilket får Pod 042 att oväntat vägra utföra order. 
 

Det är i detta skede som man tydligt börjar märka att stödenheterna uttrycker ett 

handlingsförfarande som påminner om mänskligt beteende. Tonfallet i stödenheterna 

är fortfarande monotont och utan affekt, men de stundvis förekommande pauserna i 

deras dialog är tecken på tveksamhet och eftertänksamhet��´Pod 042 to Pod 153. 

There was [PAUS] data created in my banks as I was referencing the records. I 

[PAUS] realize something. I have come to the conclusion that I cannot accept this 

UHVROXWLRQ�´ (Platinum Games 2017). Röstens pauser har en affektiv funktion som 

spelaren uppfattar som empati. Denna markering av ett artificiellt medvetande anser 

jag relevant, eftersom detta bidrar till den samförståelse som skapas mellan 

spelkaraktärerna och spelaren, vilket bidrar till spelarens immersion. Man 

identifierar inte sig som en av stödenheterna, utan som en spelare ± en hjälpande 

hand som assisterar stödenheterna i sin strävan efter mening. Spelet och 

speltillverkarna blir den värld som ställer sig likgiltig mot spelkaraktärernas strävan, 

vilket skapar en absurdistisk konflikt mellan spelaren och karaktärerna och den 

spelvärld som de verkar inom.  

 

Stödenheternas röster kan uppfattas som trans-diegetiska i det skede när spelaren 

dras in i dialogen och ombeds ta ett beslut om deras framtid. Väljer man att överge 

androiderna, så återgår bilden så småningom till startmenyn. Väljer man däremot att 

androiderna ska överleva, så gör spelet ett högfrekvent ljud som är kopplat till 

spelmenyvalet. Därefter spolas eftertexterna bakåt till lätet av bakåtspelade ljud. 

Detta åtföljs av ungefär tre sekunder tystnad till en helt svart bakgrund som övergår i 

texten ´1LH5�$XWRPDWD´�RFK�´WKH�>(@QG�RI�<RUKD´. När texten försvinner 

uppenbaras en grafiskt sett enkelt utformad farkost som påminner om farkosten i det 

klassiska skjutspelet Space Invaders (1970) och dylika spel inom skjutspelsgenren 

(Davidson 2013). Trots att spelljudet har moderniserats och liknar ljud från mer 

samtida tappningarna av spelgenren, såsom Space Invaders Evolution (2005), 

uppfattas denna del som en medvetet retrospektiv hommage till spel från en viss 
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spelepok. Den diegetiska spelljudbilden fylls av laser- och explosionsljud som till 

viss grad beskriver sin omkringliggande miljö, men gestaltar även affektiva 

funktioner såsom nostalgi. Ljudet av lasrar och explosioner förflyttar sig dessutom 

inom stereoljudbilden, vilket indikerar att spelaren befinner sig inuti farkosten. 

Spelljudet är på så sätt miljöbeskrivande och kongruent med det som sker i bilden. I 

detta spelmoment används element av nostalgi och lekfullhet som affektiva verktyg 

för att fortsätta spela i en ändlös kamp mot spelet, samtidigt som man vet att man 

befinner sig inom spelet och spelar utgående från dess egna regler. I princip kan 

spelet inte förlora. 

 

När de två stödenheterna återigen diskuterar, visar det sig vara svårt att följa med i 

diskussionen. Detta beror till stor del på att bakgrundsmusiken och oljudet från 

skottlossningen och explosionerna kamouflerar stödenheternas röster. Man kan till 

viss grad läsa stödenheternas dialog i nedre kanten av skärmen, men samtidigt 

avfyras så många skott i skärmen att man bör hålla reda hur man ska navigera runt 

det kulregn som eftertexterna skapar. Eftersom varje träff i eftertexterna åtföljs 

explosioner som representeras av korta statiska ljud, så får det diegetiska spelljudet 

en beledsagande funktion i detta sammanhang. Dessvärre är de inte tillräckliga för 

att spelaren klara sig till slutet. Förr eller senare är skärmen full av skott som man 

inte kan undvika, vilket leder till att spelarens farkost sprängs och att spelaren 

försätts i ett slags virtuellt väntrum som återkommer i flera repriser, förutsatt att 

spelaren väljer att fortsätta.  

 

Väntrummets icke-diegetiska ljudeffekter skiljer sig från skjutspelets diegetiska 

spelljud, vilket skapar en strukturell funktion som identifierar när spelaren kämpar 

sig genom striden med eftertexterna och när spelaren sedan i väntrummet 

konfronteras med dess meningslöshet i form av provokativa frågor. Ljudet i 

väntrummet följer ljudeffekter som är typiska för menyer i detta spel. När frågorna 

ställs, åtföljs de av ett knackande ljud som om någon skrev frågorna i realtid. När 

man sedan väljer ett av alternativen åtföljs det av ett trestruket f# med en delay-

effekt. Denna icke-diegetiska ljudeffekt kännetecknar åt spelaren att hen själv har 

gjort ett medvetet val. Det vilar dock en absurdistisk ironi i spelarens känsla av att 

det vore fria valmöjligheter som presenterades i dessa situationer, för när man 
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återvänder till det oslagbara spelet så känner man sig återigen lurad in i en ändlös 

och absurdistisk konflikt. 

 

Känslan av förvillelse förstärks ytterligare genom väntrummets följdfrågor. Frågorna 

som till en början framställts som provokativa och sporrande börjar i detta skede 

övergå mot existentialism och absurdism. Frågorna ´,6�,7�$//�32,17/(66"´��

³'2�<28�7+,1.�*$0(6�$5(�6,//<�/,77/(�7+,1*6"´ och ³DO YOU 

$'0,7�7+(5(�,6�12�0($1,1*�72�7+,6�:25/'"´�informerar spelaren att 

man testas av spelet om man lärt sig något av dess absurdistiska natur. När spelet 

åter presenterar den redan ställda frågan ´GIVE UP HERE?´�uppstår en svag känsla 

av att man placerats i en kretsgång av absurdistiska frågor, men väljer ändå att 

PHGYHWHW�VYDUD�´1R´��Under de 10 minuter av skjutspel och provokativa frågor som 

passerat har spelaren återvänt till ett väntrum med ett ökande antal kommentarer: 

 
µ:H¶UH�QRW�WKDW�GLIIHUHQW��\RX�DQG�,��-XVW�UHPHPEHU��\RX¶YH�JRW�XV�ZLWK�\RX�¶ Mexico 

µNon hai finito di lottare. E quindi... non mollare!¶ Italia 

µYo he pasado por lo mismo que tú. De lo contrario. ¡no hay que rendí¶ Mexico 

µ,�GLG�P\�EHVW��2QH�WKLQJ�LV�FHUWDLQ��,¶P�URRWLQJ�IRU�\RX�¶ USA 

µIt was hard for me as well. In the end, ZH¶YH�JRW�WKLV�¶ Germany (Platinum Games 2017.) 

 

Spelarens roll är att hjälpa androiderna och stödenheterna att uppfylla sitt syfte i en 

spelvärld som ställer sig likgiltig till spelkaraktärernas strävan. I texten som gradvis 

uppenbaras som en följd väntrummets absurdistiska frågor, presenteras andra spelare 

från olika delar av världen ± spelare som utstått liknande nederlag och vars 

bemödanden liknar mina. 

 

 

4.3 Bakgrundsmusik 

 

I ´Ending E´ I|UHNRPPHU�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�L�I\UD�ROLND�YHUVLRQHU��´1RXYHDX-

)5´��´7KH�(QG�RI�<R5+D´��³(QJOLVK�YHUVLRQ´�RFK�´-DSDQHVH�YHUVLRQ´�� 

 

Enligt Gorbman har titelmusik i början och slutet av film en narrativ funktion (1987: 

82). Spelmusik följer en liknande logik, men titelmusiken beskriver dessutom spelet 
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strukturella och affektiva funktioner. Oavsett om man väljer A2 eller 9S i slutstriden, 

Vn�KDU�VOXWPXVLNHQ�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�VDPPD�VWUXNWXUHOOD�RFK�DIIHNWLYD�

funktioner i båda filmsekvenserna. Medan filmsekvensen som följer slutet på de 

båda huvudkaraktärerna YLVDV��VSHODU�HQ�VWUnNVHNWLRQ�LQWURW�WLOO�´1RXYHDX-)5´-

YHUVLRQHQ�DY�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´��,�EnGH��6�RFK�$�V�IDOO�EHWHFNQDU�VSHOPXVLNHQ�

en känsla av avslut, uppoffring och saknad, samtidigt som spelaren informeras om att 

eftertexterna är på kommande.  

 

´1RXYHDX-)5´-versionen sjungs på chaos-language av Emi Evans och är den 

version som hittills alltid spelat när spelet nått några av sina slut. Låten är alltså 

redan bekant i detta skede och inger automatiskt spelaren med en känsla av framsteg 

och avslut. 6WUnNKDUPRQLHUQD�L�E|UMDQ�DY�´1RXYHDX-)5´-versionen spelas legato, 

vilket inger spelsituationen med en stämning som är lidelsefull och sorglig. 

Legatotonerna i stråkarna kontrasteras av pianomotivets stackatotoner som i 

jämförelse med stråkarna låter rytmiskt repetitiva och mekaniska (notexempel 8; 

Square Enix Music d: 00:13±00:26).  

 
Notexempel 8 Pianomotivets stackatotoner är rytmiskt repetitiva och mekaniska. 

 
 

När stödenheterna och det statiska bruset överröstar bakgrundsmusiken, inser man 

att allt inte är som det ska. När spelaren beslutar sig för att stanna upp eftertexterna 

dras spelaren in i spelkaraktärernas narrativ och därmed även i den absurdistiska 

konflikten med spelet. Eftersom spelaren kontrollerar eftertexterna innebär det att 

spelaren har en kontroll över spelkaraktärernas värld som inte de själva har och 

därmed möjlighet att hjälpa dem i strävandet efter mening. När eftertexterna spolas 

WLOOEDND�RFK�WH[WHQ�´1LH5�$XWRPDWD´�RFK�´WKH�>(@QG�RI�<R5+D´�SUHVHQWHUDV�

återvänder musiken. Det har dock skett något med bakgrundsmusiken. Melodin är 

den samma, men verket framförs av syntesljud i en instrumental version, som på 

6SRWLI\�NDOODV�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG�± 7KH�(QG�RI�<R5+D´��'HWWD�KDU�HQ�DIIHNWLY��

miljöbeskrivande, strukturell och framförallt en beledsagande funktion, eftersom 
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bakgrundsmusiken förbereder spelaren inför ett interaktivt spelmoment som följer 

vissa spelregler som är typiska för skjutspel (Davidson 2013).  

 

/nWHQ�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG�± 7KH�(QG�RI�<R5+D´�lU�Vn kallad chipmusik. Musik 

som framförs av 8-bitmaskiner är en särskild subgenre av elektronisk musik som 

bland annat har kallats bitcore, bithop, bliphop, micromusic och chiptunes av såväl 

spelare som lyssnare (Collins 2005: 7). Framledes kommer jag för klarhetens skull 

att använda det svenska begreppet chipmusik.  

 

Enligt Collins (2007: 212±213) har majoriteten av den chipmusik som gjorts genom 

åren, framställts med hjälp av programmerbara ljudgeneratorer. Dessa 

ljudgeneratorer (eller synteschips) begränsar kompositören så till vida att hen enbart 

har ett litet antal kanaler och vågformer till förfogande, vilket lämnar lite utrymme 

för personligt uttryck i fråga om dynamik och färgklang. Under chipmusikens 

historia har tv-speltillverkarnas tillgång till fler kanaler och syntesljud skapat större 

möjlighet att skapa mer komplex och tilltalande spelmusik. Spelmusikens utveckling 

under 80- och 90-talet eftersträvade en estetik som motsvarade den tidens 

populärmusik. Idag har denna spelmusik ett mer retrospektivt värde. För mig, som är 

uppvuxen med Nintendo, Commodore 64 och motsvarande spelkonsoler, skapar 

denna chipmusik en estetik som får mig personligen att associera tillbaka till spel 

från 90-talet.  

 

Enligt kompositören och ljudteknikern Masami Ueda (2017) skapades den 

chipmusik som förekommer i N:A med hjälp av en hybridmetod i vilken det 

användes ett så kallat tonfilter (eng. tone filter). Ueda förklarar (2017) att 

musikproduktionsteamet konverterade den ursprungliga spelmusiken från stereo till 

mono, varefter tonmaterialet på fyra oktaver filtrerades ut som chipmusikaliska 

syntesljud. Detta eliminerade subtila toner och tonmaterial i mycket höga och låga 

register. Detta tonmaterial förvrängdes senare till fyrkantiga vågformer, vilket ger en 

ljudbild som associeras med äldre spelkonsoler. Efteråt mixades alla subtila toner 

tillbaka in i låten, vilket resulterade i en blandning där 20 % av ljudbilden består av 

originalet och 80 % består av chipmusik-versionen av låten.  

 



 

   58 

 

Det finns dock element i N:A som leder chipmusikens estetik in i 2010-talet. 

´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG�± 7KH�(QG�RI�<R5+D´�LQOHGV�PHG�DFNRUGHQ�$P9 och Fmaj9, 

som panoreras så att ackorden först hörs i vänstra kanalen och därefter i högra 

kanalen för att slutligen eka ut i mitten av ljudbilden (Square Enix Music f: 00:00±

00:13). De panorerande effekterna framkallas genom att den mixade chipmusiken 

återinförs i en stereobild (Uema 2017). Harmonierna och effekten upprepas några 

JnQJHU�WLOOV�PRWLYHW�L�WDNW���LQWURGXFHUDV��ELODJD�����,�MlPI|UHOVH�PHG�´:HLJKW�RI�WKH�

World ± Nouveau-)5�YHUVLRQ´�spelas chipmusik-versionen av låten mer stackato.  

 

Eftersom chipmusik, historiskt sett, har karakteriserats av begränsningar i dynamik 

och färgklang, har till exempel legatospelade stråkharmonier undvikits i chipmusik. 

Enligt Collins (2007: 224) komponerade och programmerade man syntesljuden på de 

gamla spelkonsolerna att hellre spela stackato än legato, för att bibehålla ett slags 

estetik som inte påverkas av programchipsens begränsade möjligheter. Detta skulle 

ha kunnat kringgås av N:As musikproduktionsteam, vilket tyder på att de har 

eftersträvat en retrospektiv och autentisk estetik.  

 

Chipmusik-YHUVLRQHQ�DY�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�KDU�L�MlPI|UHOVH�PHG�´1RXYHDX-

)5´-versionen ett mer tafatt uttryck, som kännetecknas av syntesljudens korta 

efterklang och brist på varierande färgklang och dynamik. Chipmusikens funktion 

blir som en följd av det tafatta uttrycket att parodiera de affekter VRP�´1RXYHDX-)5´�

versionen innehar och inger således stycket med en känsla av naivitet. I ett spel där 

känslor och automatik spelar en så central roll blir ironin i att avbryta en känslosam, 

meningsfull musik för mer mekanisk och naiv chipmusik synnerligen beskrivande i 

miljöbytet från vanliga eftertexter med kontemplativ bakgrundsmusik till strider 

präglade av nostalgifylld bakgrundsmusik och laserskjutande farkoster. 

 

Harmonierna i början av chipmusik-versionen skapar en oväntad förändring i 

spelmusiken och signalerar spelaren att hen äntrar en spelsituation begränsad av de 

tydliga regler och enkla rörelsemönster som är typiska för skjutspel från 80- och 90-

talet. Chipmusikens estetik är dock inte helt främmande för spelaren i detta skede av 

spelet, eftersom det tidvis har introducerats liknande spelmoment med laserskjutande 

flygfarkoster och liknande chipmusik. Man blir med andra ord inte förvånad av att en 
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chipmusikversion av ´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�H[LVWHUDU, utan mer av att spelet 

fortsätter, vilket kännetecknas av denna distinkta förändring i musikgenre. 

 

Uedas beslut (2017) att undvika traditionella sätt att skapa chipmusik och 

implementeringen av stereoeko och förstärkt bas på bakgrundsmusiken, bidrar med 

en ljudbild som är mer kontemporär. Sångmelodin framförs med ett syntesljud som 

anspelar på 90-talets chipmusik. När sångmelodin närmar sig refrängen övergår detta 

syntesljud WLOO�-¶1LTXH�1LFROHV�VWlPPD��YLONHW�|YHUODSSDU�|Yergången från chipmusik 

till den engelska versionen.  

 

1lU�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOGV´ engelska versions refräng inleds har alla spår av 

chipmusik försvunnit. Det diegetiska spelljudet bibehåller dock den etablerade 

VWlPQLQJHQ�DY�QRVWDOJL�RFK�HQNHOKHW��VRP�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�DFNRPSDQMHUDU�

med svulstiga stråkar och repetitiva pianomotiv. Musiken är med andra ord inte 

längre kongruent med bilden och bryter således återigen med förväntningarna. Från 

och med övergången från chipmusik bidrar musiken med mer känslor av hoppfullhet 

och förtydligar att spelaren återigen ska förstå spelsituationen som mer känslosam. I 

konflikten mellan spelkaraktärerna och spelet är det spelaren som en tredje part som 

upptar kampen. Kampen må uppfattas som meningslös och absurdistisk eftersom den 

utspelas i spelets miljö och enligt spelets regler, men bakgrundsmusiken gestaltar de 

känslor som spelaren ska känna i kampen mot en allsmäktig fiende. 

 

 

4.4 Sång 

 

Eftersom detta underkapitel fokuserar på de vokala partierna DY�´Weight of the 

:RUOG´�kommer jag att analysera de versioner av låten som innehåller sång. Trots att 

´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG�.RZDUHWDVHNDLQRXWD´�VMXQJV�Sn�HWW�VHmantiskt förståbart språk 

(Square Enix Music e), är japanskan dessvärre ett språk som jag inte behärskar. 

Därför kommer min analys att tangera användningen av japanska i eftertexterna, men 

den semantiska textanalysen kommer att fokusera på den engelska versionen. 
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´:HLJKW�RI�WKH�:RUOGV´�DFNRUGI|OMGHU�representerar västerländsk popmusik. 

Musikstycket är skrivet i 4/4-dels takt och tonarten a-moll. Stycket innehåller inga 

atonala partier och är strukturerad som en poplåt med vers, brygga och refräng. 

Versen, vars början är markerad med bokstaven C i bilagans transkription (bilaga 3), 

består av en melodi med huvudsakligen sekundintervall (notexempel 9; Square Enix 

Music c: 00:26±00:46). Dessa små tonintervall gör att verserna uppfattas som mer 

lågmälda, vilket skapar en dynamisk skillnad mellan å ena sidan versen och å andra 

sidan bryggan och refrängen. 

 
Notexempel 9 Melodin i verserna består till stor del av sekundintervall. 

 
 

Två takter före D-delen presenteras det första intervallet som är större än en sekund, 

vilket markerar att melodin går in i en ny del. I takt 19 moduleras bryggan in för ett 

ögonblick i Ab-dur (Square Enix Music c: 01:12±01:21), som leder melodin till 

refrängen där kvintintervaller är ett återkommande motiv (notexempel 10; Square 

Enix Music c: 01:21±01:58). De större tonintervallen skapar ombyte i tonmaterialet, 

vilket inger E-delen en känsla av glädje, hoppfullhet och framgång. 

 
Notexempel 10 Kvintintervall är ett återkommande motiv i E-delen. 

 
 

I -¶1LTXH�1LFROHV�HQJHOVND�YHUVLRQ�DY�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�indelas texten i två 

olika verser, en brygga och en refräng. Det finns även ett stick, men den har ingen 

text och hörs inte i min genomspelning av eftertexterna. Därför kommer jag inte ta 

sticket i beaktande i min analys. I första versen berättar den engelska texten om en 

flicka som håller på att hamna i en existentiell kris. Hon berättar hur hon tappar 
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hoppet, hur tiden stannar och hur tystnaden i hennes liv tar över. Till och med hennes 

skrik verkar i hennes mening obetydliga. Min uppfattning är att hon i linje med 

spelets andemening inser livets absurditet. I bryggan vänder hon sig till sin gud och 

vädjar om hjälp. Fram till refrängen har sången sjungits ur ett jag-perspektiv, men i 

refrängen uttrycker hon ett kollektivt Vi. Hon berättar att hon inte kan göra det hon 

behöver göra ensam och uppmanar därför till ett slags allians. Hon berättar att vi 

kommer att skrika högt även om våra ord är meningslösa, vilket återigen 

understryker livets absurditet. Det verkar dock som att sångjaget menar att vi bör 

acceptera denna absurditet och arbeta tillsammans. Andemeningen som presenteras i 

första versen upprepas i andra versen och jag uppfattar det som att hon ber till en gud 

som antingen inte existerar eller som ställer sig likgiltig till hennes böner och därför 

uttrycker hon att livet har blivit hennes fiende. Man kan alltså förstå det som att 

flickan överväger suicid som en följd av livets absurditet. Lösningen som sångtexten 

erbjuder är att det finns andra som befinner sig i liknande dilemman och att de måste 

lösa detta tillsammans. Låten yrkar för ett slags gemenskap. (Bilaga 3.) 

 

När man spelar kan man dock inte förvänta sig att spelaren ska höra allt detta. Man 

koncentrerar sig främst på att reagera på eftertexternas skottsalvor och väntrummets 

absurdistiska frågor. Jämför man textanalysen med de takter som melodiskt sticker ut 

ur mängden, hävdar jag att man kan plocka ut de meningar och ord som förmedlar 

mening åt spelaren. De enda tonerna som sticker ut i verserna är första tonen i takt 7 

RFK�����ELODJD�����'H�I|UVWD�WRQHUQD�UHSUHVHQWHUDV�DY�RUGHQ�´VN\´�RFK�´FULHV´�RFK�L�

DQGUD�YHUVHQ�lU�GHW�´VWLOO´ RFK�´OLIH´��,�EU\JJDQ�VNLOMHU�IUDVHULQJHQ�VLJ�Vn�P\FNHW�IUnQ�

YHUVHUQD�DWW�KHOD�PHQLQJHQ�´*RG��DUH�\RX�SXQLVKLQJ�PH"´�VWLFNHU�XW��0RGXOHULQJHQ�L�

WDNW����RFK����VWLFNHU�RFNVn�XW��YLONHW�O\IWHU�IUDP�PHQLQJDUQD�´,�QHHG�\RX�PRUH�WKDQ�

HYHU�ULJKW�QRZ´�RFK�´&DQ�\RX�KHDU�PH�QRZ"´��5HIUlQJHUQD�LQQHKnOOHU�PnQJD�

NYLQWLQWHUYDOOHU��YLOND�UHSUHVHQWHUDV�L�PHQLQJDUQD�´:H¶UH�JRQQD�VKRXW�LW�ORXG´��

´ZRUGV�VHHP�PHDQLQJOHVV´��´VRPHZD\��VRPHKRZ´�RFK�´VDYH�HYHU\RQH�RI�XV´��

'lUWLOO�XSSIDWWDU�MDJ�VLVWD�IUDVHQ�´FRPH�WR�OLIH´�VRP�HWW�VnGDQW�DQWL-klimax att även 

det sticker ur mängden, men på ett negativt sätt. 

 

Meningarna och orden som melodiskt sticker ut ur mängden är ord som relaterar till 

teman i spelet. Livet och Gud är två element som återkommer ofta i detta spel och är 

starkt förankrade i Camus uppfattning av det absurdistiska. Dessutom finns det några 
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ironiska kommentarer om mening och röst i meningar såsom ´FDQ�\RX�KHDU�PH�

QRZ"´RFK�´ZRUGV�VHHP�PHDQLQJOHVV´��YLOND�YHUNDU�NRPPHQWHUD�VSHOHWV�DQYlQGQLQJ�

av artificiella språk. Detta är trots allt den första gången i spelet som man hör 

-¶1LTXH�1LFROH�VMXQJD�Sn�VLWW�HJHW�VSUnN��(IWHUVRP�GHt är hon själv som är en av 

låtskrivarna EDNRP�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´��Vn�NDQ�PDQ�I|UVWn�GHW�VRP�DWW�GHW�lU�

hennes egen röst som äntligen hörs.  

 

Sångtexten bidrar till spelsituationens absurdistiska andemening och fungerar som 

ett upprop till solidaritet. Eftersom det artificiella språket inte är ensamt i denna del 

DY�VSHOHW��DQVHU�MDJ�DWW�PDQ�VND�I|UVWn�DWW�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG�1RXYHDX-FR 

YHUVLRQ´�VND�XSSIDWWDV�WLOOVDPPDQV�PHG�WYn�DQGUD�YHUVLRQHUQD��/nWYHUVLRQHUQD�

avlöser nämligen varandra genom att byta språk mellan refrängen och verserna och 

när den japanska versionen introduceras erbjuder de tillsammans en känsla av 

internationalitet, gemenskap och världsmedborgarskap. Spelare från runtom i världen 

måste förena sina krafter för att besegra spelet.  

 

Till och med det artificiella språket accepteras i detta fall som en del av en större 

helhet. (PL�(YDQV�YHUVLRQ�DY�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�OnWHU�VRP�HQ�EODQGQLQJ�DY�IOHUD�

nationaliteter med det hårda kh-ljudet och det skorrande franskassocierande r-ljudet. 

I kommentarsfältet under en YouTube-YLGHR�GlU�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG-)5�YHUVLRQ´�

VSHODV��NDQ�PDQ�OlVD�OLNQDQGH�DVVRFLDWLRQHU�WLOO�IUDQVNDQ��´,V�WKDW�IUHQFK´ (Tchanka 

2021), ³Its a language created using a lot of others, must have some IUHQFK´��*DEULHO�

Lucas Sabadin Piccoli 2021) och ´,�WKRXJKW�IRU�D�ORQJ�WLPH�LW�ZDV�DOVR�)UHQFK�

because it says nouveau FR version but it actually just chaos languages´��OLWWOH�UHSHUD�

2021). Dessa kommentarer bekräftar min instinktiva association till franskan, men 

lyfter också fram en viktig poäng. Liksom i de andra analyserade låtarna ger 

xenoglossia alluderingar till olika språk, men den egna uppfattningen kan lika väl 

vara influerad av paratext såsom låtens franskalluderande titel. I detta skede spelar 

xenoglossia dock ett poetiskt syfte, när slutscenerna ska representera hela världen 

som hjälps åt. Det blir som att vi inte längre är nationaliteter utan världsmedborgare. 

Man skulle kunna argumentera för att Emi Evans chaos language representerar 

spelvärldens språk ± en sammansmältning av flera språk som representerar framtiden 

± och kan således likställas med japanskan och engelskan. Bara för att den är 

oförståelig i detta sammanhang, betyder inte att den är meningslös.  
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När spelet frågar ´'2�<28�7+,1.�*$0(6�$5(�6,//<�7+,1*6"´�Vn�E|UMDU�

refrängerna på de olika språken avlösa varandra. När sångerskan i en version av låten 

kommer till sista tonen i takt 28 introduceras en annan sångerska med en 

harmonisering som ligger en kvart ovanför den första stämman. I den engelska 

YHUVLRQHQ�VNHU�GHWWD�QlU�-¶1LTXH�1LFROH�NRPPHU�WLOO�RUGHW�´JLUO´, vilket introducerar 

Marina Kawanos sångstämma (notexempel 11; Square Enix Music c: 03:31±03:34).  

 
Notexempel 11 Följande sångröst introduceras i takt 29 av en harmonisering som är en kvartparallell 

högre än föregående stämma. 

 
 

Förutom att ytterligare bidra till känslan av samhörighet, kan man också förstå det 

som att sångerskorna avlöser varandra och hjälper varandra, vilket samstämmer med 

de upplyftande kommentarer som kan hittas i bakgrunden av väntrummet. När man 

sedan accepterar erbjudandet om hjälp i väntrummet, introduceras en bakgrundskör 

VRP�VMXQJHU�´ODODOD´��´QDQDQD´�HOOHU�´DDDDD´�EDNRP�GH�DOWHUQHUDQGH�VROLVWHUQDV�

sånger. Bakgrundsmusikens sångkör är kongruent med bilden, där en sköld av 

farkoster cirkulerar runt den egna farkosten och hjälper till att skydda och assistera 

spelaren i sin kamp mot spelets tillverkare. Detta ögonblick erbjuder spelets kanske 

starkaste och mest överraskande känslor: en känsla av utopi och tillhörighet. Detta är 

en känsla som stannar kvar länge och som jag personligen påminns om långt efter att 

jag har spelat klart N:A.  

 

 

4.5 Sammanfattning 

 

I Ending E bryts förväntningarna på spelet och spelarens roll blir den av en 

utomstående ± den som assisterar utifrån spelets ramar. Den sorgliga och hoppfulla 

musiken beskriver åt spelaren, hur hen borde reagera i en spelsituation där den fjärde 
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väggen bryter. När spelmusiken avbryts tvingas spelaren lyssna på argument för att 

bekämpa speltillverkarna. 

 

Pod 153 och Pod 042s röster har en affektiv funktion i gestaltningen av spelets 

absurdistiska tema. Fram till denna punkt i spelet har narrativet definierat dem som 

logiska och känslolösa. Inför Ending E bryter stödenheterna med dessa 

karaktärsdrag. Pauserna i stödenheternas röst indikerar för spelaren att man ska 

förstå dessa assisterande robotar som känslostyrda. Spelaren dras in i 

spelkaraktärernas konflikt med spelvärlden och om hen väljer att strida på 

spelkaraktärernas sida mot spelets tillverkare, ställer spelaren sig mitt i den 

absurdistiska konfrontationen mellan spelkaraktärerna och spelet.  

 

Det diegetiska spelljudet som har att göra med farkosten som spelaren styr har en 

beledsagande och miljöbeskrivande funktion. Tillsammans med chipmusiken som 

VSHODV�L�EDNJUXQGHQ��LQVWUXHUDV�VSHODUHQ�DWW�VSHOVLWXDWLRQHQ�L�´(QGLQJ�(´�I|OMHU�HWW�

retrospektivt skjutspels regler och att de attackerande speltillverkarnas namn är 

fienden. Detta förtydligar den absurdistiska konflikten mellan spelkaraktärerna och 

spelet, vilket placerar spelaren i skottlinjen. 

 

Växlingen mellan skjutspelet och det spelmoment som jag kallar väntrummet, skapar 

genom växlingen mellan diegetiska spelljud och icke-diegetiska ljudeffekter 

strukturella funktioner. Detta informerar spelaren att väntrummet verkar utanför den 

ändlösa, absurdistiskt upprepande striden utanför rummet. I detta rum introduceras 

spelaren till absurdistiska frågor som är medvetet provokativa, vilka kan uppfattas 

som nedslående eller hetsande. I kontrast till dessa frågor presenteras spelaren för 

andra spelare runtom i världen och när spelaren accepterar att hen inte klarar av att 

besegra spelet själv assisterar hen dessa spelare i striden.  

 

Bakgrundsmusiken ± ´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�± sjungs av tre kvinnliga sångerskor 

-¶1LTXH�1LFROH��0DULQD�.DZDQR�RFK�(PL�(YDQV�Sn�HQJHOVND��MDSDQVND�RFK�FKDRV�

language. Nicoles sångtext stöder det absurdistiska temat i spelet och behandlar 

delteman såsom meningslöshet, suicid och gemenskap. När sångerskornas röster 

DYO|VHU�YDUDQGUD�L�´(QGLQJ�(´�VW|GHU�VnQJHUQDV�DIIHNWLYD�IXQNWLRQ�VSHOVLWXDWLRQHQV�
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upprop till förenta krafter mot en gemensam fiende. Detta förstärks när spelaren 

accepterar assistans utifrån och körsång börjar sjunga med.  

 

Absurdismen och hopplösheten som är centrala teman i spelet, bryts i ögonblicket då 

spelare runt om i världen samarbetar och uppoffrar sin data för framtida spelare. 

Denna känsla förstärks i övergången från chipmusik till de olika sångversionerna av 

´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´��KDUPRQLVHULQJDUQD�L�|YHUJnQJDUQD�IUnQ�HQ�VnQJYHUVLRQ�WLOO�HQ�

annan och slutligen i körsången som ger intrycket av internationell gemenskap. 

 

 

5. Avslutande diskussion 

 

Min analys har fokuserat på actionrollspelet N:A och den inverkan som det 

dynamiska ljudet och sångens artificiella språk har på det absurdistiskt präglade 

narrativet. Genom att banda in mitt spelande har jag kunnat analysera mitt material 

hermeneutiskt. Som verktyg för att belysa det dynamiska ljudets och det artificiella 

språkets roll i upplevelsen av spelets absurdistiska narrativ, har jag skapat en 

funktionstypologi för spel med absurdistiska undertoner: affektiva, miljöskapande, 

strukturella, beledsagande och olika grader av kongruens. 

 

Min slutsats är att det dynamiska ljudet och det artificiella språket förstärker och -

skapar i kontrast med visuella element och spelarens förväntningar den absurdistiska 

upplevelsen i narrativet. Spelet tar upp teman såsom orientalism, uppoffring, 

moderlighet och solidaritet för att diskutera detta. Spelljudets funktioner förklarar 

vad spelaren ser i bilden och hur hen ska reagera i anknytning till dessa ljud. 

Bakgrundsmusiken och det artificiella språkets funktioner hjälper spelaren att tolka 

spelsituationen och de diegetiska spelljuden och placerar dem i en kontext. Rösten 

hos spelkaraktärerna flyttar det absurdistiska narrativet framåt och förklarar i realtid 

olika perspektiv som spelaren själv måste analysera för att dra egna slutsatser. De 

visuella aspekterna är stundvis inkongruenta i förhållande till spelljudet och skapar 

därför en ironisk stämning som får spelaren att ifrågasätta narrativet. Det dynamiska 

ljudet och det artificiella språket skapar och förstärker det absurdistiska narrativet.  
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I spelepisoden ´0DFKLQH�6XUJH´ försätts spelaren i moraliskt tvetydiga situationer 

och spelkaraktärernas röster och bakgrundsmusiken påverkar spelarens uppfattning 

av narrativet i en absurdistisk riktning. Spelepisoden kommenterar krigsföring och 

erbjuder spelaren aggressorns perspektiv genom immersiva och interaktiva 

VSHOXSSOHYHOVHU��,�EDNJUXQGVPXVLNHQ�´0HPRULHV�RI�'XVW´�I|UW\GOLJDV�NlQVODn av Vi 

och De genom det artificiella språket som kan kategoriseras som xenoglossia.  

 

,�VSHOHSLVRGHQ�´�%¶V�)LQDO�0RPHQWV´ ger spelljudets immersiva effekter spelaren 

möjligheten att genomleva den inre kamp som spelkaraktären genomgår i den 

absurdistiska vandringen mot en ofrånkomlig död. Spelepisoden kommenterar teman 

såsom hjälplöshet och underlägsenhet genom att begränsa spelarens användning av 

sina sinnen i en desorienterande spelmiljö. Spelljudet hjälper spelaren identifiera 

spelkaraktärerna och nyanserar tidigare etablerade narrativ. De moderliga troperna i 

bakgrundsmusiken ³7KH�6RXQG�RI�WKH�(QG´ beskriver huvudkaraktären 2B:s relation 

till 9S och det artificiella språket i sången kan förstås som fono-erotisk vilket 

gestaltar känslor av naivitet och moderlighet. 

 

,�VSHOHSLVRGHQ�³(QGLQJ�(´ bryts förväntningarna på narrativets utveckling och 

spelaren positioneras som en yttre makt som kan påverka spelkaraktärernas narrativ. 

Spelepisoden belyser teman såsom nostalgi, global gemenskap och uppoffring 

genom att ge spelaren illusionen av valmöjligheter i interaktiv kommunikation med 

DQGUD�VSHODUH��%DNJUXQGVPXVLNHQ�´:HLJKW�RI�WKH�:RUOG´�I|UVWlUNHU�NlQVORUQD av 

solidaritet och uppoffring, där det artificiella språket i sången fungerar som ett 

globalt språk.  

 

I valet av spel och spelgenre har mitt intresse av artificiella språk och actionrollspel 

haft en stor inverkan. Det finns givetvis andra spel och spelgenrer vars narrativ 

präglas av absurdism, men spel som uppfyller dessa kriterier och innehar sång på ett 

semantiskt obegripligt språk är så vitt jag kan se mycket sällsynt. N:A har bland 

annat beskrivits som religions- och samhällskritiskt, vilket gör absurdism till ett av 

flera möjliga huvudteman i spelet. Det skulle ha gått att begränsa materialet med 

hjälp av andra spelscener vilka skulle ha gett varierande teman, men i slutändan 

anser jag att analysresultatet skulle ha pekat på samma slutsats. De beledsagande och 

miljöbeskrivande spelljuden underlättar spelandet, vilka fungerar som spelspecifika 
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ramar under hela spelets gång. I vissa spelepisoder kan spelet givetvis frångå dessa 

spelregler för att utmana och förvirra spelaren, men i dessa ögonblick etableras ofta 

nya spelanvisningar.  

 

Man kan förstå spelandet som ett slags virtuell fältundersökning, vilken underlättas i 

skrivandet av en speldagbok. Utmaningen med att analysera medan man spelar kan 

vara att man rycks ut ur den immersiva spelupplevelsen varje gång man ska anteckna 

vad man upplever och vad som händer i bilden. Därför spelade jag in mitt spelande. 

För att förstå spelupplevelsen måste man låta sig fördjupas i spelets naturliga gång, 

för att sedan återvända i rollen som analytiker som testar spelljudets ramar och 

abstraherar spelarens upplevelser.  

 

Mitt perspektiv påverkas till stor del av min erfarenhet av liknande spel och min 

bakgrund som vit, finländsk man. Därför skulle personer från andra världsdelar ha 

kunnat komma fram till andra teman som beskrivande av det absurdistiska narrativet. 

 

Min undersökning i det dynamiska ljudets och det artificiella språkets funktioner i 

N:A är inte en allomfattande analys som beskriver alla framtida spel med 

absurdistiska undertoner. Mina slutsatser är på många sätt resultatet av den teoretiska 

referensram, det metoder och avgränsningar som krävts för att besvara min 

forskningsfråga. Avhandlingen bidrar med nya perspektiv på ett immersivt och 

interaktivt medium som kan belysa komplexa teman såsom absurdism. Det finns 

flera återkommande teman och element som är specifika och karakteristiska för 

regissören Yoko Taros spel (Autio 2021: 25). Som en del i Drakengard-serien spelar 

N:A bara en del i ett större narrativ. Därför skulle mer forskning kunna riktas till 

Yoko Taros spel och andra actionrollspel som finns inom Platinum Games katalog. 

Genom att analysera liknande spel kan ett bredare och mer nyanserat perspektiv på 

absurdistiska actionrollspel etableras.   
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