
 

 
 

FG1299 Självständigt arbete, grundnivå inom lärarprogram 
(musik som ämne 2),  15 hp 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
2018 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) 

Att arrangera TV-spelsmusik

Ola Paulsson 

Handledare: Incca Rasmusson

Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat i 

det tryckta exemplaret av denna text på KMH:s bibliotek. 



Sammanfattning 

Under de senaste 20 åren har TV-spelskonserter blivit mer vanliga och framförs med varierad 
kvalité. Detta arbete bottnar i problematik kring orkesterns storlek och att ge musikerna en 
givande stämma att spela. Fokus ligger på att skriva arrangemang för mindre ensemble och 
skapa roliga stämmor som inte är för enkla eller för svåra.  
    Projektet genomfördes med hjälp av återkoppling från andra musiker, datorprogram, 
hemsidor och tidigare forskning. Arbetet resulterade i ackumulerad fördjupad kunskap inom 
arrangering och två medleyn: Final Fantasy Battle och Final Fantasy Soft, som består av 
musik från Final Fantasy-serien. Originalmusiken är skriven av kompositören Nobuo 
Uematsu och i denna uppsats beskrivs hur det var att bearbeta hans verk. Under arbetets gång 
har några utmaningar utkristalliserat sig och behövt tacklas: Hur fångas lyssnaren? Hur får 
man arrangemangen spelbara? Hur gör man musiken rolig att spela?  
    Att arrangera TV-spelsmusik visade sig vara mer omfattande än förväntat. Men under 
arbetets gång har genvägar uppkommit, till exempel bearbetning av existerande arrangemang 
med digitala verktyg.  

Nyckelord: Arrangering, Medley, TV-spelsmusik, Stråkkvartett  
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1. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med att lyfta problematiken om TV-spelskonserter utifrån mina egna 
erfarenheter och andras studier då arbetet har detta som utgångspunkt. Därefter beskrivs 
kompositören Nobuo Uematsus historia kortfattat och ett stycke om TV-spelet Final Fantasy 
för att det är hans musik från dessa spel som har bearbetats i arrangemangen. Sedan kommer 
en del om musiktolkning, hur man förhåller sig till teman och melodier, musikens 
interaktivitet och konsertens avgränsning eftersom detta är tankar som har burits med under 
arbetets gång. Till sist beskrivs arbetets syfte. 

1.1. Inledning 

Är det möjligt att skriva ett vackert klingande arrangemang utifrån musik från TV-spel som 
dessutom är rolig att framföra för musikerna? Detta är en fråga jag ställde mig med anledning 
av att jag och två andra arrangörer ska sätta ihop en konsert där låtarna vi gillar mest från 
datorspelens värld ska framföras i två medleyn med musik från varsin TV-spelsserie.  
    På denna sida av millennieskiftet har på flera konserter framförts musik från klassiska TV-
spel med både rockband och symfoniorkester. Dessa konserter har visat sig vara mycket 
populära. För mig är nostalgivärdet i den musiken stort och därför har jag varit på ett flertal av 
dessa konserter. Överlag håller många arrangemang hög kvalitét men tyvärr har jag lämnat ett 
par konserter en aning besviken. Första gången jag var på en konsert där TV-spelsmusik 
framfördes var i konserthuset. Bandet Machinae Supremacy spelade med på en låt vilket 
ledde till en längre rundgång och dåligt ljud. Troligtvis på grund av akustiken då det verkar 
svårt att få en symfoniorkester att låta bra ihop. Vid ett annat tillfälle med samma orkester 
spelade organisten fel vid klimax på låten Dancing Mad, inte bara en gång, utan alla ackorden 
som egentligen inte borde ha varit svåra att spela alls. Då det är fermat på alla ackorden är det 
inte en tekniskt komplicerad bit av låten. Orkestern har även spelat in musiken på skiva där 
man kan höra i låten The Man with the Machine Gun hur svårt orkestern har för att hitta rätt 
tempo vilket resulterar till att tempot fluktuerar (Uematsu, 2010). Är rockband plus orkester i 
konserthuset en optimal lösning? Musiken som spelades vid ovannämnda konserter är skriven 
av japanen Nobuo Uematsu och som 11-åring väcktes hos mig en passion för hans musik. 
Nedladdning var nytt på den tiden men mycket av mina pengar lades ändå på 
originalinspelningar från flera av hans verk till Final Fantasy-serien. Vissa av spelen har jag 
aldrig spelat men kan musiken väldigt väl.  
    År 2015 följde jag med en lärare från en av mina tidigare folkhögskolor på ett studiebesök. 
Han spelade trombon på en konsert i Ericsson Globe där de framförde musik från TV-
spelserien Zelda. Jag satt med under generalrepetitionen som var deras enda 
repetitionstillfälle. Dirigenten för orkestern åkte från land till land och ledde olika orkestrar 
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musiker beroende på vilken stad som besöktes, som ett franchise som turnerade runt. 
Musikerna var duktiga men de fick inte bästa förutsättningarna, då de bara hade ett rep och 
sedan konserten samma dag.  
    Utifrån dessa upplevelser av bristande kvalitét i framförandena påbörjades mina 
arrangemang. 

1.2.Problematiken 
I en studie av Adrian Holmström (2010) där han har intervjuat två professionella musiker, 
som har framfört just denna typ av musik, kom information fram som kan ha med den här 
problematiken att göra. Det som lyftes var att en stor orkester har svårare att spela ansatserna 
samtidigt, speciellt när det är mycket rytmiseringar som är typisk för musiken från TV-spel. 
De intervjuade upplevde också att deras medmusiker kunde se ned på den här typen av musik, 
att den inte skulle vara lika fin om man jämför med vad de brukar spela. På grund av detta kan 
bristande engagemang i musiken uppstå.  
    Orkestreringen och melodierna i sig kan vara för enkla vilket gör att man bara tycker det är 
kul att spela denna typ av musik ett fåtal gånger, musiken blir tråkig i längden (Holmström, 
2010). Samtidigt säger Tillman Sillescu, som är kompositör till ett flertal TV-spel, att man inte 
ska överkomplicera saker, speciellt rytmiken. Man ska också vara försiktig med komplicerade 
tonaliteter och se till att göra musiken lättläst, det skriver Lincke (2009) i sitt examensarbete. 
Här ligger det en utmaning liksom mycket annan musik: att hitta balansen i att inte göra något 
för komplicerat och samtidigt att inte göra det för enkelt. 

1.3.Fakta om kompositören Nobuo Uematsus förutsättningar 
Nobuo, helt oskolad inom musik, hamnade i denna bransch av en ren händelse under 1980-
talet och är idag hyllad över hela världen. När han började komponera för TV-spel var det inte 
ett högt aktat jobb och man hade inte mycket verktyg eller stämmor att jobba med. Att TV-
spelsmusiken ofta har varit enkel beror på att i tidigt stadie i spelens värld var musiken mer 
nedprioriterad, till stor del på grund av hur illa det faktiskt lät och att man ännu inte kände till 
dess potential till fullo. Utvecklingen från tidigt 1980-tal då man började tillsätta riktiga 
kompositörer på musiken till att för tio år sedan då kända artister kunde ha med sin musik i 
spel för att få ut den på marknaden (Glantz, 2008). Under de åren Nobuo komponerade 
musiken till Final Fantasy hände det mycket i teknologin: att jobba med typer av ljud som lät 
”Pee” eller ”Boo”, komponera med en begränsning på åtta kanaler, sedan 32 kanaler till CD-
Rom och in i dagens teknologi där det finns oändligt med möjligheter att komponera musik 
(Merregnon Studios, 2015).  
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1.4.Final Fantasy 
Detta är en kort summering kring spelserien utifrån mina egna erfarenheter. Final Fantasy är 
en spelserie som först släpptes 1987 i Japan och som idag har över 25 spel med namnet och 
har även slagits ihop med andra spel som Kingdom of Hearts och Assassin’s Creed. Spelen 
utspelar sig i påhittade världar där man har frihet att vandra runt öppet som man vill. Här 
finns bland annat karaktärer som det finns möjlighet att ha med i sin grupp, dessa kan bära på 
olika agendor och öden vilket formar spelets gång. Under äventyret avbryts vandringen med 
strider där man strategiskt bekämpar fiender med hjälp av olika färdigheter, magier och 
superkrafter. Beroende på vilka karaktärer som har tagits med har en avgörande roll hur bra 
man gör ifrån sig. Att vinna över många fiender är bra för då det finns erfarenhet eller 
experience points att hämta som utvecklar din grupps färdigheter. Spelen har flera karaktärer 
och figurer som återkommer: fågeldjuret Chocobo, gulliga koalaliknande varelsen Mog eller 
fienden Marlboro med attacken Bad Breath. I de tidigare spelen handlade det om att rädda 
världen genom att man ska hitta fyra kristaller som har korrumperats av ondskans makt. Ju 
mer serien har utvecklats gick de ifrån kristallkonceptet men i stort sett handlar det om att 
bekämpa ondskan i vilken form den nu visar sig.  

1.5.Musiktolkning och avgränsning 
Trots att riktiga kompositörer tillsattes i TV-spelsbranschen under 80-talet var de ändå 
begränsade av teknologin som fanns då. Kompositörer som Koji Kondo bemästrade 
Nintendos enkla musikchip och skapade melodier som över 30 år senare fortfarande är kända 
världen över (Collins, 2005). I senare Zelda-spel har Kondo använt sig av teman från äldre 
spel i samma serie, som att exempelvis använda sig av Zelda’s Lullaby från Zelda: Ocarina of 
Time och spela temat baklänges som huvudtema för Zelda: Skyward Sword. I det senaste 
Zelda: Breath of the wild kan man hitta samma låt ute på de stora fälten i spelet, dock väldigt 
långsam vilket ger melodin en funktion som en bordun.  
    Även Uematsu har återanvänt teman till de olika spelen i Final Fantasy. Segerfanfaren är en 
väl känd melodi för spelaren där han till exempel i Final Fantasy VII ändrar harmoniken kring 
melodin och låter musiken fortsätta in i något mer oväntat (8-Bit Music Theory, 2016).  
    Igenkänningsfaktorn är viktig för mig när jag är på en konsert. Hjärnforskaren och 
musikproducenten Daniel Levitin (2008) skriver i sin bok This is your brain on music: 
 
  Melodier är definierade av mönstret, eller relationen, mellan successiva tonhöjder över tid; de 
  flesta människor har inte några problem med att känna igen en melodi som är spelad i en högre 
  eller lägre tonart än vad de hört innan. En kognitiv psykolog skulle säga att en melodi är ett 
  auditivt objekt som bibehåller sin identitet trots transformationer, likt en stol bibehåller sin 
  identitet när man flyttar den till andra sidan rummet, vänder den upp och ned eller målar den 
  röd. [min övers.] (Levitin, 2008, s. 27).  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Nu när arrangemangen uteslutande innehåller kända melodier för spelaren, vad är möjligt att 
göra med melodin och fortfarande behålla igenkänningsfaktorn? 
    Gällande originalmusiken finns det tankar man som arrangör får förhålla sig till: att vara 
trogen originalet eller ta mer frihet? Hur ska man förhålla sig till det kompositören ville få de 
här ljuden att låta som? Kan det finnas något man kan höra som kompositören inte kunde få 
med som det nu finns möjlighet att tonsätta? Eftersom kompositören var begränsad till ett 
fåtal stämmor och ljud men att det nu finns fler att tillgå, vad gör man med det? (Glantz, 
2008; Saulesco, 2011) Det är tankar jag har burit med mig under arbetets gång. 
    Musiken i spel är i sig interaktiv och har sedan länge experimenterats med (Collins, 2005). 
Idag kan spel som Zelda ha musik som ständigt förändrar sig i olika kamper mot fiender, som 
en improvisation, och interaktiviteten blir allt större då teknologin går framåt med åren 
(Lincke, 2009).  
    Orvar Säfström som har satt ihop olika TV-spelskonserter som Joystick, Score och Settings 
understryker att han vill få musiken att stå på egna ben och släppa det visuella, alltså att 
musiken är bra som den är (Saulesco, 2011). Den tanken eftersträvas med detta arbete.  
    Mitt val att tolka interaktiv musik för en sittande publik som endast tar in musik auditivt 
står i kontrast för vad musiken var skapad för. Stor del av fokuset kom att ligga på 
stridsmusiken från Final Fantasy. Final Fantasy Battle har endast stridsmusik, som i sig är 
skapad för att hålla spelaren alert genom att säga att nu är det fara i närheten. Det är möjligt 
att det räcker för att hålla lyssnaren engagerad. Man vill dock inte att lyssnaren hela tiden ska 
känna sig spänd, för att få balans läggs delar in som ger lyssnaren lättnad, en så kallad 
”Safezone” (Whalen, 2004). 
    På de stora populära konserterna framförs musiken av stora orkestrar eller rockband som 
The Black Mages och Machinae Supremacy. För den konsert som detta projekt förbereder 
planeras följande uppsättning av musiker: rockband med brass, stråkvartett samt 
träblåsensemble. Man får då en möjlighet att smidigt skifta konstellationer beroende på vilket 
typ av medley arrangören vill ha. På grund av mindre ensemble blir det också lättare att hitta 
musiker.  
    Konserten som jag och mina medarrangörer håller på att skapa är uppdelad på detta sätt: en 
person har ansvar för ett visst antal arrangemang, mina är Final Fantasy Soft och Final 
Fantasy Battle. Jag har sista rösten för vilka låtar som ska vara med i dessa arrangemang och 
vilken typ av orkestrering vi kommer att använda oss av. Arbetet är begränsat till just de 
medleyn som just nämndes.  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1.6.Syfte 

Syftet med detta arbete är att få djupare kunskap om att arrangera TV-spelsmusik med hög 
konstnärlig kvalitét för att förhoppningsvis kunna lösa denna problematik: 

• Stora orkestrar har svårare att spela rytmiken som ofta dyker upp i TV-spelsmusik. 

• Tidigare arrangemang har innehållit för enkla och repetitiva orkestreringar. 

• Musikernas engagemang kan brista gällande denna musik. 

Detta genomförs genom att arrangera Nobuo Ueumatsus musik för två mindre ensembler 
musiker från Kungl. Musikhögskolan som det också förs en dialog med. 

2. Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden att pröva sig fram för att få erfarenhet i arrangering av TV-
spelsmusik och se om den kan möta problematiken som lyftes i bakgrunden. Här skildras hur 
arbetet utfördes, hur låtar valdes, hur arrangemangen skapades, vilka tillvägagångssätt som 
användes och hur samarbete med medmusiker gick till. Ingen klassisk arrangeringsmetod 
användes. 

2.1.Urval 

Initiativet att påbörja detta projekt var mitt. Eftersom Jonathan Wannerby och Johannes 
Frykholm, som är elever på Kungl. Musikhögskolan, har erfarenhet av att arrangera för större 
orkestrar och de gillar TV-spelsmusik frågade jag dem om de ville vara med och arrangera. 
För att välja låtar har jag och mina medarrangörer satt oss ned och diskuterat TV-spelslåtar. 
Via vår diskussion togs det upp spel som vi gillar och vilka låtar som vi vill ha med. Låtar 
som valdes hade oftast affektivt värde hos oss på grund av att vi är uppväxta med de låtarna 
och arrangemangen delades upp sinsemellan beroende på vad vi gillade mest.  
    Vi tyckte inte att konserten endast skulle vara till för oss, det är viktigt att publiken gillar 
låtarna. För att hitta låtar för en bredare publik användes Youtube där fans har lagt upp 
topplistor på TV-spelsmusik, allt från specifika spel till all typ av TV-spelsmusik. Dessa 
undersöktes för att dels komma ihåg vilka låtar som finns men också för att hitta nutida TV-
spelslåtar som andra fans har som sina favoriter. Johannes ville först arrangera låtarna från 
Final Fantasy men han tyckte att det blev för mycket för honom och ville därför ge bort dessa. 
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Jonathan har ingen större erfarenhet av Final Fantasy vilket ledde till att jag fick ansvaret att 
arrangera dem. Arrangemanget för TV-spelsserien Mega Man tilldelades också mig. 
    Av bristande erfarenhet att skriva arrangemang började jag med Final Fantasy Soft som är 
skrivet för fyra stämmor. Först koncentrera sig på få stämmor för att sedan gå vidare till att 
arrangera Final Fantasy Battle som innehåller fler stämmor.  
    Arrangemangen är skrivna för mindre ensembler i förhoppning om att det ska bli enklare 
för musikerna att spela ansatserna tillsammans (Holmberg, 2010). Final Fantasy Soft är 
skrivet för stråkkvartett, två violiner, en viola och en cello där lugnare låtar från spelen Final 
Fantasy III till Final Fantasy X har arrangerats. Final Fantasy Battle är skrivet för trumset, 
percussion, elbas, elgitarr, keyboard, trumpet, tenorsaxofon, trombon, två violiner, en viola 
och en cello. Detta arrangemang består endast av stridsmusiken från spelen Final Fantasy II 
till Final Fantasy VII, musiken från vanliga kamper som ofta dyker upp i spelen till de mer 
unika fienderna så kallade ”bossar”. Låtarna (Se bilaga 1) är bearbetade av mig, mina 
medarrangörer och musiker på Kungl. Musikhögskolan som troligtvis ska framföra musiken.  
    Musiken i Final Fantasy Battle är mestadels ösig bortsett från Dancing Mad som sticker ut 
i och med att det är ett lugnare orgelparti som stridstema. Valet att ta med Still more fighting 
var för att en medarrangör har denna som en av sina favoritlåtar från Final Fantasy. 
Resterande låtar valdes för att det upplevdes som att de passade bra ihop i övergångar och 
dynamik. 

2.2.Tillvägagångssätt 
 
För att få in melodier och ackord på partitur togs detta ut på gehör från originallåtarna med 
hjälp av klaviatur. Stämmor från Final Fantasy Piano Collections skrevs också in partituren 
(IkranAhiyik, 2014).  
    Notskrivningsprogrammet Sibelius v8 användes för att notera partituren. För varje dag som 
Sibelius användes finns också den dagens utkast sparad separat.  
    Loggbok användes under arbetets gång där det dagligen nedtecknades vad som hade 
arrangerats, hur det har gått, var stämmor har hittats och var läsvärd text har funnits.  
    Musik i MIDI-format fanns att tillgå på internet, bland annat av fans som har skrivit egna 
arrangemang. På hemsidan midishrine.com finns originallåtar och remixes bestående av 
medleyn upplagda som enkelt har kunnat läggas in i Sibelius och då fått musiken 
färdignoterad (Midishrine, 2017). I remixarna har även övergångar mellan låtar analyserats 
genom lyssning och läsning av noterna. På så sätt avvägdes vad som skulle användas.  
    Rådfråga musiker på Kungl. Musikhögskolan är också något som har gjorts, främst de som 
troligtvis ska framföra musiken live. Musikerna valdes för att jag har spelat med dem tidigare 
och de har då visat intresse för TV-spelsmusik. Noter har visats för dem i Kungl. 
Musikhögskolans datorsal och de har då fått ge återkoppling.  
    Analys av konserter från Video Games Live, en konsertserie med samma upplägg som vi 
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använder oss av, ligger uppe på nätet där fokus låg på att lyssna på övergångar mellan låtarna 
för att se om dessa kunde användas. Partitur på arrangemang från spelen Stellaris, Europa 
Versalis IV och Crusaders 2 för stråkkvintett arrangerat av Yannick SüB har också lästs för att 
se om det fanns något att använda sig av.  
    Utöver det som har transkriberats har egen kreativitet använts. Vad jag själv har fattat tycke 
för gällande låtordning och vilka stämmor som har använts. Egna stämmor skrevs framförallt 
i övergångar men också på flera andra ställen i både Final Fantasy Soft och Final Fantasy 
Battle. 

3. Resultat 

Genom att skapa arrangemang bestående av två medleyn, Final Fantasy Soft och Final 
Fantasy Battle (Se bilaga 2 och 3) gavs mer insikt om att arrangera TV-spelsmusik. Detta 
kapitel beskriver vad arrangeringen ledde till för insikter, till exempel vilka problem och olika 
lösningar som uppkom samt hur tid sparades.  

3.1. Insikter 
Final Fantasy Soft upplevdes som en bra start då jag inte har gjort så här stora arrangemang 
förr. Att först koncentrera sig på fyra stämmor för att komma in i arrangeringsstämning 
hjälpte för att sedan göra det större medleyt Final Fantasy Battle. I Final Fantasy Soft 
innefattade det mer att ta ut stämmor på gehör och noter skrevs av från befintliga 
arrangemang medan i Final Fantasy Battle togs till stor del det mesta från MIDI-låtarna. Trots 
att Final Fantasy Battle hade fler stämmor tog det längre tid att arrangera Final Fantasy Soft.     
    Arrangeringen av dessa två medleyn har lett till större insikt om arrangering och 
bearbetning för TV-spelsmusik. Det var tidskrävande och mer omfattande än vad jag trodde. I 
arrangemangen har inte heller låtarnas genre frångåtts, är det en ballad är det en ballad eller 
har den lite discokänsla behölls den känslan men med annan instrumentering.  
   Något som visade sig vara svårt med skapande var att veta när man är klar med 
arrangemanget. Troligtvis kommer det alltid att finnas saker som kan ändras, läggas till eller 
tas bort. Arbetet handlade inte om att göra ett ”perfekt” arrangemang, alltså att göra dem helt 
felfria. Det handlade om att göra dem vackert klingande, vilket jag tycker att de gör nu. Man 
kunde lätt få tunnelseende när man satt med arrangemangen länge. Efter många timmar av 
arrangering tenderade musiken att låta tråkig, att då variera mellan två arrangemang gjorde 
det lättare att fortfarande tycka det är roligt att arrangera. Ännu en svårighet med att skapa är 
att vara kreativ, att försöka dra ur sin kreativitet fast det inte finns någon inspiration. När man 
jobbar med en kreativ process att skapa nytt tar det i alla fall för mig längre tid.  
    Att ta ut stämmor på gehör är inte min starkaste sida men det användes på ett flertal ställen 
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när Final Fantasy Soft arrangerades, detta var mest tidsödande. Final Fantasy Piano 
Collections fanns också att tillgå, där hittades stämmor och man fick även inspiration för 
känsla och upplägg av låtarna (IkranAhiyik, 2014). Användning av dessa två verktyg att ta ut 
stämmor på gehör och att skriva av andra stämmor från noter skapade Final Fantasy Soft. Då 
det var färre stämmor och att mycket togs ut på gehör upplevdes det som att det var lättare att 
skapa egna stämmor.  
    Sibelius visade sig vara bra för att notera med, men det var också enkelt att skapa 
lyssningsexempel och ändra i musiken. Eftersom processen i arrangemangen dokumenterades 
kunde man gå tillbaka till tidigare idéer som hade strukits för att jämföra med senare. Ifall 
stämmor av någon anledning hade försvunnit eller glömts att spara kunde man enkelt gå 
tillbaka och inte behöva göra om allt för mycket.  
    Loggbok gav en överblick över processen och att föra anteckningar om var låtar låg i filer 
och partitur sparade tid när dessa skulle letas upp, som vilka takter som skulle användas till 
vad och var i rapporterna som olika referenser fanns.  
   Analys av Video Games Live gav en känsla av inspiration, inget plankades från dessa då 
egna idéer eller arrangemang från de färdiga MIDI-remixarna användes istället. Yannick SüBs 
arrangemang var inte skrivna som medleyn och stämmorna såg ut att ha ett mer homogent 
tillvägagångssätt. Till skillnad från mina arrangemang där stämmorna byter den bärande 
melodistämman mellan varandra har dessa arrangemang en atmosfärisk funktion. Det var 
svårare att hitta ett meloditema i musiken. Här kunde man se hur olika beteckningar som till 
exempel dynamik eller tremolo kunde komma till användning.  
    För att uppnå balans mellan instrumenten så att alla stämmor kommer fram räknades flera 
parametrar med. Gällande volym är till exempel ett forte för trumpet starkare än ett forte för 
violin. Bygger musiken i ett crescendo gör alla det tillsammans till det där fortet som ska 
komma, det finns vissa undantag där violin dubbar melodi då har jag valt att skriva träblåsets 
stämmor i mezzoforte och violinens melodi i forte. I Decisive Battle-delen har jag lagt melodi 
i första violin som då dubbleras av ett stråkljud från keyboard. Från början är inte den låten 
stark i volym och förhoppningsvis har lyssnaren lättare att följa melodin när resten av kompet 
också blir starkare. 

3.2.Bearbetning med hjälp av MIDI 
Genom att lägga in MIDI-låtar i Sibelius sparades mycket tid då stämmorna inte behövdes 
skrivas ned på gehör eller skrivas av från partitur. Dessutom skapades kreativitet genom att 
analysera originallåtar i MIDI-format (Midishrine, 2017). Man kunde då lättare identifiera 
melodier och ideér, dock krävdes en del städning i notbilden då annan information kom med. 
Här har det blivit problem i arrangemangen då de ger en dynamik i Sibelius som inte är 
noterad. Dessutom fick stämmorna underliga namn och tecken som har behövts sorteras bort.     
Det hände också att extra information gällande tonhöjd och ljud kom med, om detta inte togs 
bort kunde toner bland annat böjas och låta falska. Ibland kunde också noteringen bli svårläst 
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när MIDI-låtarna importerades in i Sibelius. Se bildexemplet nedan från låten Zeromus där 
tonerna ska vara korta och Sibelius skrev det då som sextondelar (bild A) men det ser 
snyggare ut och blir mer lättläst om man istället skriver det i åttondelar och sätter staccato på 
noterna (bild B).  

! Bild A  

! Bild B  
Partierna spelas relativt snabbt och pauserna kan förvirra musikern som ska spela. Mycket av 
den äldre TV-spelsmusiken som har arrangerats i detta arbete har få stämmor och nu har dessa 
arrangerats om för fler stämmor. Ibland har stämmorna dubblerats eller tagits från befintliga 
arrangemang men det har också komponerats nya. Vissa stämmor är fysiskt omöjliga att spela 
på många av de instrumenteten som arrangemangen är begränsade för. En del av arbetet var 
att göra stämmor spelbara, ibland går stämmorna snabbt och har för svåra hopp som inte är 
fysiskt möjliga att spela i det tempot. Som det nämndes i bakgrunden var  konsolerna mer 
begränsade förr och kunde inte spela så många ljud samtidigt (Merregnon Studios, 2015). För 
att ändå få med ett ackord i låten kunde man arrangera snabbare arpeggion till TV-
spelen(Glantz, 2008). En utmaning i Final Fantasy V Theme var att ackordet bryts i ett 
arpeggio från en synth i snabbt tempo. Eftersom detta arrangemang bara har stråkar är det 
svårt att spela ett liknande mönster över ackorden under 21 takter (Bild C). Att istället bryta 
ackorden i treklanger och spela samma ton i sextondelar på varje pulsslag (Bild D) i ett högt 
tempo är fortfarande svårt, men det är överkomligt och låten behåller samma driv.  

! Bild C  

! Bild D  
   Intressanta lösningar på övergångar eller olika stuk på låtarna från remixerna letades 
efter(Midishrine, 2017). Flera övergångar hittades men ingen utav dessa användes. Istället 
komponerades det oftast nya, till exempel med ett trumfill eller utlagda ackord för att sedan 
plockas upp av melodin för nästa låt.  
    Något som hittades genom lyssning på dessa låtar i MIDI är att Nobuo har ramat in många 
av stridslåtarna på ett smart sätt. I de tidigare Final Fantasy-spelen startar låtarna med en 
snabb tonal uppgång som slutar på en hög ton. Spelaren vet direkt att nu är det fara och när 
striden är över spelas även en fanfar för att ge spelaren en trygghetskänsla. Det är ett 
återkommande knep i TV-spel, att skapa så kallade ”Dangerzones” och ”Safezones” (Whalen, 
2004). Vår hjärna är skapad för att reagera på olika ljud, till exempel varna oss för fara. 
Tonhöjden är bland de mest avgörande elementen för att ge oss en viss sinnesstämning 

!  9



(Levitin, 2008). Det upplevdes svårt att använda sig av de korta snabba tonala uppgångarna då 
de avbröt flödet på medleyt, därför användes de inte som ”Dangerzone”.  
    Final Fantasy Battle inleds med låten Zeromus vilken man kan uppleva som att något 
hemskt håller på att hända. Melodin ligger tungt i träblåset och stråksektionen spelar 
dissonant, högt och hetsigt, man kan anta att det räcker som ”Dangerzone” då hjärnan 
reagerar på utstickande höga toner (Levitin, 2008; Whalen, 2004).  Som ”Safezone” skulle en 
tanke vara att ta med Final Fantasys segerfanfarer men min tanke är att det kan kanske låta 
klyschigt (8-bit Music Theory, 2016). Förhoppningsvis räcker det att avsluta med Dancing 
Mad som är lugnare med ett avslag på ett add9 ackord som också Final Fantasy Soft avslutas 
med. Just add9 etablerar en känsla av ”hemma” vilket jag tycker känns tryggt och ”Safe”.  
    Tonart har varit svårt att etablera i Final Fantasy Battle, då det mesta av materialet är taget 
från originalen i MIDI vilket har varit noterat i C-dur. Det betyder att partituret fylldes med 
tillfälliga förtecken och som musiker vill man gärna slippa läsa sådant. Låtarna har ändå 
mycket tillfälliga förtecken trots att det är i rätt tonart då Nobuo brukar använda sig av 
inlåningsackord och skalor byggda på kromatik för att skapa mer spänning (8-bit Music 
Theory, 2016). Till exempel introt till Zeromus har en liten uppgång som är lite ute vilket ger 
en lättnad när melodin är hemma på ett G-moll (se bild E).  

! Bild E 
    När stämmorna lagts in i Sibelius via MIDI kan man till exempel enkelt att ta en 
mandolinstämma och lägga dess rytmatisering i stråket istället. Som i Terra Theme (se bild F) 
vilket i detta fall gjorde låten mjukare men att den framåtgående rörelsen i musiken behölls. 
Orkestreringen stack ut för stråkkvartetten som annars mestadels spelar mjuka ballader. (Se 
bild G)  

! Bild F     

! Bild G 
Temat tillhör en av huvudkaraktärerna från Final Fantasy VI och används även på spelets 
världskarta. Melodin spelas egentligen av något flöjtliknande instrument, kan tolkas som en 
leitmotiv, vilket gör att man associerar flöjtstämman till karaktären Terra (Levitin, 2008). 
Första tanken att behålla den karaktären på låten med att ha en liknande klang, till exempel att 
använda sig av en oboe, men det kändes udda att sätta in en femte stämma endast på den 
låten. En annan tanke var att låta oboen ha en stämma som fortsatte resten av medleyt men jag 
var redan nöjd med orkestreringen till både Fisherman’s Horizon och Aerith’s Theme som 
ligger efter i ordningen. Melodin fick ligga i första violin och resten av stråket kompar 
rytmiskt likt en marschvirveltrumma.  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3.3.Återkoppling från medmusiker 
När återkoppling från medmusiker ombads var förhoppningen att få partituret mer lättläst och 
få musikerna engagerade men också på saker som kan ha glömts att ta med. Oftast resulterade 
återkopplingen om musiken var fysiskt möjlig att spela. Under arrangeringen av Fisherman’s 
Horizon var det inte självklart hur ackordet skulle läggas här (se bild H).  

!  Bild H  
Det låter snyggare med en tätare klang i det högre registret men det blir svårt för viola att 
hoppa ned på sin stämma efter A:et. Min medarrangör Johannes kom då med förslaget att 
andraviolin kan spela på två strängar och ta den tonen som blir svår för viola. Vi var osäkra 
om detta skulle vara spelbart men enligt vår förstaviolinist skulle det inte vara några problem. 
Lösningen ledde till en fylligare klang och mer lättspelat för viola.  
    Här var det ett liknande problem i Still more fighting där valet gjordes att lägga en 
keyboardstämma i stråkkvartetten (se bild I), eftersom keyboard redan spelar melodin med 
orgelljud. Stämman följer ackordstoner vilket gör det mer lättspelat enligt violinisten men för 
att göra det ännu lättare drogs även tempot ned på låten.

!  Bild I  
    Det är mycket musik i detta långa medley och nog att en del av syftet var att göra stycket 
engagerande att spela men det måste också vara spelbart.  
    Vid vissa passager är det inte självklart vilken stämma som har melodin. Efter att ha pratat 
med mina medarrangörer och violonisten, valde vi att använda termen espressio på den 
melodibärande stämman i Final Fantasy Soft.  
    I J-E-N-O-V-A har blåsstämmorna några snabba insatser, enligt trombonisten som troligtvis 
ska spela stämman är det inga problem då det ligger på samma ton (se bild J), det hade varit 
svårare om det var flera toner som skulle spelas. 
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!  Bild J  
    Det uttrycktes också att musiken håller dig engagerad och att man känner sig interaktiv. En 
av musikerna uttryckte: ”Känns som man sitter hemma i soffan och spelar.” efter en 
genomlyssning av Final Fantasy Battle i Sibelius. 

3.4.Slutsats 
 
Till stor del handlade arrangeringen om omorkestrering av befintliga stämmor men mycket 
komponerades själv, till exempel övergångar mellan låtarna. Genom att ta stämmor från andra 
existerande arrangemang och från MIDI-filer sparades tid, även nyttjandet av loggbok var 
tidseffektivt. Användningen av MIDI-filer ledde till att att notbilden behövde städas från 
onödig information och att tonarter behövde etableras. Kreativitet skapades när man lyssnade 
på originalmusiken och andra TV-spelskonserter. Medarrangörer och musiker från Kungl. 
Musikhögskolan gav återkoppling för att göra musiken spelbar då det bland annat fanns 
stämmor i originalmusiken som skrevs under begränsning (Glantz, 2008; Collins, 2005). 
Återkopplingen ledde också till lösningar för att få musiken mer lättläst och det uttrycktes 
också att musiken höll dig engagerad och interaktiv. Något som upptäcktes under arbetets 
gång var hur Nobuo ramar in stridsmusiken.  
    Enligt mina egna erfarenheter som musiker och de som har lyssnat på arrangemangen i 
Sibelius är dessa medleyn inte för enkla att spela, samtidigt är inte heller arrangemangen för 
svåra för de musiker som ska framföra musiken live (Lincke, 2011). Då dessa medleyn är 
skrivna för en mindre ensemble kommer musiken troligtvis att vara enklare att framföra än för 
en symfoniorkester där det är svårare att precist spela ihop (Holmström, 2010).  

4. Diskussion 

Här lyfts mina tankar bakom arrangeringsprocessen och musiken, även hur beslut kan ha 
påverkat resultatet. Kapitlet avslutas med tankar för framtida forskning. 

4.1.Egen reflektion och slutsats om arrangeringsprocessen 
Problematiken som Holmström (2010) lyfte i sina intervjuer med stora orkestrar, bristande 
engagemang och för enkla stämmor är inte helt löst med detta arbete. Här har ett 
tillvägagångssätt prövats som delvis kan möta problematiken. De fallen som lyftes i 
inledningen när musiken inte har låtit bra hade inget med att musikerna inte var duktiga, det 
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var troligtvis formatet. Utan att ha framfört denna musik live verkar det som att ett mindre 
format på orkestern kommer att hjälpa musikerna att spela ihop mer precist. Dialogen med 
musikerna gör dem också engagerade då de kan påverka arrangemanget. Enligt min 
uppfattning av arrangemangen och de som har lyssnat verkar inte musiken vara för svårspelad 
och att den håller en engagerad. I Linckes (2011) intervju med kompositören Sillescu 
nämndes utmaningen att göra musiken lättläst och inte onödigt svår, som inte är unikt för TV-
spelsmusik men det är värt att ha med i åtanke. Skriver man arrangemanget för svårt riskeras 
musikens kvalité att fallera och skriver man ett för enkelt kan musikernas engagemang gå ned 
(Holmström, 2010).  
    I arrangemangen togs det inga stora risker troligtvis på grund av brist av erfarenhet, 
arrangeringen handlade till stor del om att orkestrera ut befintliga stämmor. En del nytt 
skapades också men tidsbrist och bristande erfarenhet om hur lång tid det tar att skapa nytt 
gjorde att originalens genrer inte frångicks. Nu behöver inte detta vara en dålig sak för de som 
kommer och lyssnar på musiken. Arrangemangen behåller sitt ursprung och ger lyssnaren en 
upplevelse som väcker nostalgi och det affektiva värdet denne har för TV-spelsmusik. 
Troligtvis kommer musiken då att klinga bra för åhöraren.  
    Att till exempel använda sig av stämmor från originalet eller kända verk från Final Fantasy 
Piano Collections kan igenkänningsfaktorn bli ännu högre (IkranAhiyik, 2014). För den nye 
åhöraren tror jag också att denne kommer att få en bra upplevelse. Trots att det har funnits 
tveksamheter kan man ändå tycka att mycket av musiken i sig är väldigt vacker och att det 
inte alltid är tydligt att musiken är från ett TV-spel. Den upplevelsen har jag fått av andra när 
till exempel låten To Zanarkand har framförts live av mig på piano. I arrangemanget för den 
lugnare Final Fantasy musiken valdes låtar som troligtvis är mer lättlyssnade.  
    Angående stridsmusiken från Final Fantasy är min uppfattning att paketeringen, alltså 
själva arrangemanget, avgör hur bra man tycker att låten är. Den musiken är mer repetitiv och 
ösig, det finns dynamik i den men det mesta har mycket driv. Mitt huvudinstrument är trumset 
och då vet jag hur viktig dynamiken är eftersom dynamik är nästan det enda en trummis har 
att använda sig av. Dynamik är viktigt för att få musiken att bli levande och det gäller att 
avväga vilka partier som ska vara lugnare, samt veta vilka instrument som ska eller inte ska 
spela. Generellt upplevs kanske stridsmusik som bra för den erfarne spelaren då den har 
repeterats in i dennes huvud under många timmars spelande. Det kan ha gett spelaren ett annat 
affektionsvärde till vissa låtar än den som inte har spelat spelet och bara har hört låten. 
Samtidigt har jag lyssnat på flera av de låtarna men är inte insatt på vilka bossar musiken var 
till och jag gillar ändå musiken.  
    I urvalsprocessen diskuterades det att nå en bredare publik, låtvalen kompletterar varandra 
och bildar material till en varierad konsert. Hade detta arbete gjorts från början igen hade jag 
valt samma process kring att välja låtar. Låtar som troligtvis når en bredare publik, nu valdes 
till exempel Still more Fighting som inte är en personlig favorit men det kan ge en bättre 
helhetsupplevelse. Resten av låtarna är personliga favoriter som också gick bra överens med 
vad många gillar. Nu var det längesedan jag följde denna spelserie och det fanns mycket nytt 
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som jag inte kände till och som inte är skrivet av Nobuo. Ingen av de nya låtarna togs med för 
att jag inte kände lika starkt för dem.  
    En sak som märktes var att Final Fantasy Battle gick snabbare att arrangera än Final 
Fantasy Soft. Detta berodde på att mer tid gick åt till att planka och skriva av stämmor på 
Final Fantasy Soft. För att spara tid skulle det troligtvis vara bättre att använda sig av MIDI-
låtar från början även på Final Fantasy Soft (Midishrine 2017). Det är svårt att säga men 
kanske att medleyt skulle se annorlunda ut då. Under tiden man plankar en stämma hör man 
också andra stämmor i huvudet som säkert påverkar hur man arrangerar låtarna.  
    Rent praktiskt var Sibelius till stor hjälp för att skriva ned noter men det skapade kanske 
också en trygghet. Filer sparades dagligen och man vet att det finns filer att återgå till om 
något går fel. Detta gav en också lugn, vilket kunde påverka resultatet. Negativt eller positivt 
är svårt att säga. Liksom loggboken kunde påverka resultatet, inte bara att spara tid men att 
idéer skulle troligtvis också glömmas bort.  
    Anledningen att mycket TV-spelsmusik är arrangerad på ett svårspelat sätt har mycket med 
den tekniska begränsningen att göra (Merregnon Studios, 2015). Har man tre stämmor att 
jobba med, en melodi, något trumliknande ljud och ville ha något ackord var man tvungen att 
göra den väldigt rörlig (Glantz, 2008). Tonen kan till exempel hoppa snabbt mellan grundton, 
ters och kvint eller ha en basfunktion. Detta kan vara enklare att göra när man ska arrangera 
låten och har ett piano att tillgå då man kan lägga ackord och spela melodi samtidigt. Det kan 
också hända att tonen gör en andrastämma till melodin som kan upplevas viktig som inte går 
att spela exakt så för att instrumentet inte tillåter det. I fallet som nämns i resultatet om Final 
Fantasy V Theme blev problemet att några få stämmor ska orkestreras för fyra stämmor, för 
att täcka harmoniken i originalet går det en snabb synthstämma som ett arpeggiomönster. Här 
gjordes valet att förenkla arpeggiot, kanske för att jag är van att höra låten i det stuket. En 
person med god vana inom arrangering hade kanske gjort något helt annat som jag nu inte kan 
föreställa mig. Det skulle vara intressant hur låten skulle bli om till exempel en av mina 
medarrangörer skulle arrangera det då de har mer erfarenhet.  
    Inget av Nobuos paketering av stridslåtarna med snabba tonala uppgångar användes som 
”Dangerzones” eller ”Safezones” (Whalen, 2004). Det är möjligt att dessa uppgångar skulle 
kunna arrangeras in subtilt i arrangemangen.   
    I bakgrunden lyftes det att musikerna kan se ned på denna typ av musik (Holmström, 
2010). Detta arbetes sätt att angripa problemet var att välja musiker som gillar TV-spelsmusik 
och föra dialog med dem för att hålla arrangemangen intressanta. I Final Fantasy Soft byts 
den ledande melodistämman mellan instrumenten i förhoppningen om att de ska tycka det är 
kul att spela. Viola har melodistämman under Final Fantasy V Theme, av min erfarenhet av 
stråkinstrument läggs inte temat ofta i violastämman. Möjligt att det är mer bekvämt att lägga 
den i förstaviolin och låta viola lägga sin vanliga utfyllningsstämma. Just i detta fall låter den 
stämman fint där, melodin har en äventyrlig men mörk känsla. Dessutom kommer violasten 
förmodligen känna att det är roligare att spela, min uppfattning är att om musikerna tycker att 
det är kul att spela så kommer även publiken uppleva spelglädjen. De tre musikerna från 
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Kungl. Musikhögskolan som spelar träblåsstämman har erfarenhet av att spela storband där 
man både spelar det skrivna och använder sig av improvisation. För att göra musiken ännu 
mer intressant för dem skulle man kunna skriva in ett öppet solo i arrangemanget.  
    En av musikerna uttryckte att han upplevde musiken som att han satt hemma i soffan och 
spelade TV-spel. Tanken var inte från början att fokusera på att göra musiken interaktiv utan 
att bara arrangera den som den är. För att göra musiken interaktiv kan man tänka sig att 
publiken behöver göra någonting annat samtidigt som musiken spelas. Medarrangören 
Jonathan vill till exempel ha film och bilder i bakgrunden under konsertens gång. Saulesco 
(2011) uttryckte i sin uppsats att ge TV-spelsmusik egna ben att då inte behöva ge något 
visuellt samtidigt som musiken spelas. För mig är det viktigaste att ge publiken den bästa 
möjliga upplevelsen efter förutsättningarna, att använda andra medier är inte något negativt i 
detta fall.  
    Övergångar analyserades i Video Games Lives konserter, ingen av dessa användes för att 
jag tyckte det var roligare att skriva egna. Det gick snabbare att utgå från MIDI-remix än att 
försöka planka idéer från dem. Video Games Live har dessutom en större orkester och 
orkestreringen de använder passar deras format bättre. Finns såklart likheter som att elgitarr 
dubbar melodi med stråksektionen men det kunde jag komma på själv. Att analysera Yannick 
SüBs partitur var intressant då han bearbetar samma genre men jag hoppades på att hitta mer 
idéer till mitt arrangemang. Låtarna som han hade arrangerat var jag inte bekant med och 
musiken från Final Fantasy har tydligare teman. Hur han artikulerar sina idéer med rätt 
beteckningar kunde användas, analyseringen var inte förgäves. 

4.2.Avslutande tankar 
Under arbetets gång har tanken kommit ”Är denna musik verkligen bra?” det har funnits 
tillfällen då en genomlyssning har skapat gåshud och nästa genomlyssning bara apati. Hade 
musikerna som Holmström (2010) intervjuade rätt som tyckte att musiken är för enkel? Är 
den barnslig och banal? Tycker jag att musiken är bra endast för nostalgin eller är den bra som 
den är? Att man kände så berodde kanske på ens humör, men att inte jobba med arrangeringen 
varje dag gav en fräscha öron som det står i resultatet vilket också skapade glädje att fortsätta 
arrangera. I musiken för stråkkvartetten är varierade stämmor ett medvetet val, till exempel att 
cellisten har långa toner i en del till att ha lite svårare arpeggion nästa del. Som musiker vill 
man inte bara sitta och spela svåra partier hela tiden, det är bra att skapa lite andrum 
emellanåt. Det kan vara så att denna musik har bra melodier tack vare att den har varit 
teknologiskt begränsad och då bara får använda sig av få stämmor (Glantz, 2008). I skapandet 
av melodier för TV-spelet vet kompositören att låten förmodligen kommer att repeteras ofta 
och då tror jag att man tvingas att ha en riktigt bra melodi. Många av låtarna från Final 
Fantasy är inte endast någon effekt för att ge en känsla, de har tydliga teman till exempel för 
en karaktär eller en stad. Temamelodierna är oftast inte bearbetade och många stämmor är, 
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som det nämnts tidigare i uppsatsen, orörda men omorkestrerade.  
    Ibland har omorkesteringen känts okerativ, att inte skapa något nytt. Jag fick dock denna 
tanke under arbetets gång: Västerländsk musik har tolv toner, alla toner är använda sedan 
länge, tonerna i sig är alltså inget nytt. Beroende på hur man sätter dessa tolv toner i olika 
ordningar skapas något nytt. Att då ta en låt, till exempel något som Nobuo har skrivit, och 
plocka ut olika delar från låten. Kan man då se delarna som ”toner”? I så fall skapar man en 
ny låt genom att endast orkestrera om befintliga melodier och stämmor. Detta verkar vara ett 
bra sätt att se medleyn på om man vill känna sig kreativ.  
    Utan att ha framfört musiken live ser det ut som att musiken inte är för svår och inte för 
enkel. Den bygger in starka teman som får dig på spänn men får dig även att slappna av. 
Arrangering i den här utsträckningen var nytt för mig men jag har haft flera kurser i 
arrangering samt musikteori under mina år som musikstuderande. Denna erfarenhet hjälpte 
under arbetets gång och ingen litteratur i arrangering eller musikteori användes. En 
komplettering skulle vara att ta hjälp av lärare på Kungl. Musikhögskolan, det är möjligt att 
återkoppling från dem kommer att användas senare. Arrangemangen kommer att ses över 
flera gånger innan de ska framföras live, mestadels av mina medarrangörer. 

4.3.Framtida forskning 

En fråga som väcktes under arbetets gång var om denna musik är bra. I flera av de uppsatser 
som lästes upplevdes en underliggande ton som att man försvarade musiken för att andra 
skulle se ned på den. Nu skulle man säga att vad som är bra musik är relativt men för att ta 
reda på vad människor tycker skulle intervjuer och enkätundersökningar vara ett sätt att ta 
reda på det.  
    Efter att ha arrangerat tar jag med mig att saker tar längre tid än vad man tror. När jag 
påbörjar nästa medley som ska göras för konserten finns det nu en tydligare utgångspunkt. 
Dels slipade verktyg för att laborera med stämmor för instrumenten som orkestreras, men 
också var material finns som MIDI-filer och noter för att spara tid och energi. Nu kan jag 
istället lägga mer kraft på att vara kreativ. Utifrån dessa tankar skulle man kunna göra 
forskning på att skriva musik mer tidseffektivt för att eventuellt skapa mer kreativitet.  
    Mitt arbete är till stor del en hypotes för att få TV-spelsmusik att klinga bättre. Framtida 
forskning skulle vara att framföra musiken live för att se hur det det kommer att klinga.  
    Detta arbete har instrumentering och orkestrering av stämmor varit i fokus, i framtida 
projekt kan nästa steg vara att fokusera mer på musikens genre. Nästkommande projekt för 
mig kommer att vara att arrangera musiken från Mega Man. Min ambition är att 
experimentera med olika genrer. Har låten till exempel slag av jazz/fusion kan man testa att 
arrangera om det till salsa, eller varför inte byta taktart?  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Bilaga 1: Låtlistor 

Låtlista Final Fantasy Battle 

Zeromus – Final Fantasy IV  
J-E-N-O-V-A – Final Fantasy VII  
Battle with Gilgamesh – Final Fantasy V  
The Battle – Final Fantasy V  
Boss Battle – Final Fantasy IV  
Battle Scene – Final Fantasy II  
Battle With four friends – Final Fantasy IV  
Decisive Battle – Final Fantasy VI  
Still more fighting – Final Fantasy VII  
Dancing mad – Final Fantasy VI  
 
 
 
Låtlista Final Fantasy Soft 

Ahead on our way – Final Fantasy V  
Elia, Maiden of water – Final Fantasy III  
To Zanarkand – Final Fantasy X  
Main Theme – Final Fantasy IV  
Terra Theme – Final Fantasy VI  
Fisherman’s Horizon – Final Fantasy VIII  
Aerith’s Theme – Final Fantasy VII  
Final Fantasy Main Theme 
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Bilaga 2: Final Fantasy Battle 
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Bilaga 1: Final Fantasy Soft 
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