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Sammanfattning 
TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas 
bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. För att öka musikers 
engagemang när de ska framföra levande TV-spelsmusik, och för att bredda mina 
arrangeringskunskaper, har jag bearbetat två av mina skrivna arrangemang med hjälp av 
musikerna själva. Musikerna som deltog i arbetet har fått bidra med egna upplevelser om sina 
instrument och med återkoppling på deras instrumentstämmor i mina arrangemang. Med detta 
underlag bearbetades arrangemangen för att sedan repeteras i orkester och till sist framföras 
på en konsert. Framförandet har utvärderats mot bearbetningarna för att se hur strategierna 
fungerar i praktiken. Om inte denna bearbetningsstrategi är användbar i framtiden så kommer 
i alla fall resultatet jag fått från detta projekt vara till nytta. Lärdomen jag fått från 
genomförandet, och framförallt från musikernas återkoppling och upplevelser, kommer kunna 
hjälpa all min framtida arrangering och mitt framtida yrkesliv som arrangeringslärare. 

 

Nyckelord: arrangering, TV-spelsmusik, orkester, pop- och rockensemble, upplevelsen av 
eget spel, återkoppling 
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1 Inledning och bakgrund 
Jag har alltid varit intresserad av att arrangera musik. När jag arrangerar för stråk och blås-
instrument använder jag mig alltid av notationsprogrammet Sibelius. Trots att programmet 
underlättar på många sätt, bland annat med att kunna få höra hur stämmor klingar, så saknar 
det även en sak som är viktig att tänka på när man arrangerar – om stämmorna faktiskt kan 
spelas av instrumenten. Det är en fråga som behövt ställas i efterhand, när arrangemangen 
redan är färdiga och jag påbörjat andra arbeten. 

Därför har mitt intresse väckts för att undersöka om instrumentens kapaciteter och vad 
musiker själva anser. När jag skriver arrangemang är ambitionen att arrangemangen ska låta 
så bra som möjligt, men också både fullt möjliga och roliga att spela för de musiker som ska 
spela dem. För att kunna bearbeta arrangemangen utifrån dessa aspekter måste jag först och 
främst ta fram ett underlag för vad det är som behöver bearbetas. Om arrangering finns det 
litteratur som pratar om instruments olika tekniska aspekter som omfång, klang, och 
artikulation. Jag vill möta detta med vad professionella musiker anser om sina upplevelser och 
erfarenheter kring deras instrument. Därmed kan projektet också möta två av mina största 
intressen, nämligen arrangering och TV-spelsmusik (hädanefter spelmusik). 

Jag har spelat TV-spel lika länge som jag har hållit på med musik, och musiken i TV-spel har 
alltid intresserat mig minst lika mycket som spelen i sig. Ambitionen att sätta upp en konsert 
med spelmusik har funnits länge, och därför kommer mitt självständiga arbete användas för 
att bredda mina arrangeringskunskaper genom att vidareutveckla några av arrangemangen jag 
ville spela upp på konserten. 

1.1 Arrangering för instrumental-ensemble 

Den ursprungliga spelmusiken bygger på influenser från alla tider, inte bara klassisk musik 
utan också populärmusik. Eftersom dessa musikstilar vanligtvis spelas av helt olika 
instrumentgrupper behöver man också titta på olika arrangeringslära. I The Contemporary 
Arranger skriver författaren Don Sebesky (1975, s. 4) om fokus, där han menar att när som 
helst i ett arrangemang är alltid något element viktigare än alla andra. Till exempel har en 
stämma ledmelodin eller solo över några andra stämmor som bland annat spelar 
kompstämmor, ackord och/eller rytm. Där och då är huvudmelodistämman det viktigaste 
elementet. Trots att boken skrevs för så länge sedan håller ändå principen om fokus än idag: 
För att ett arrangemang ska bli fokuserat och hålla lyssnarens intresse så bör det inte hända för 
många saker samtidigt. Övningsmaterial inom arrangering brukar säga att man bland annat 
ska öva på att låta olika stämmor få ha melodin (Jansson, 2003a). Då kan olika musiker få 
turas om att få vara i fokus och alla kan få känna sig delaktiga. 
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Om man vill ha stor variation i både arrangeringsmöjligheter, musikstil och klangfärg bör 
man titta på läran om arrangering för blandad ensemble (Jansson, 2003a s. 76–78). Man 
behöver då också lära sig arrangera för olika sättningar som till exempel stråkkvartett och 
brasskvintett (ibid., s. 11–12, 54–55). Dels för att ha med sig hur klangfärgerna kan användas 
både inom och utanför de respektive instrumentgrupperna, men också för att få generell 
förståelse om instrumenten i sig. Gällande stämföring och arrangering av olika 
melodistämmor så är det bra att titta på både traditionerna från den traditionella läran och 
jazzläran. Traditionell stämföring ger en bra grund om teorin bakom två- och flerstämmighet 
(Jansson, 1991). Inom jazz kan det också vara bra att lära sig om stämföring då man går in på 
mer avancerade klangfärger och modus (Gulz, 1997 s. 74–86). 

Eftersom den tidiga spelmusiken är väldigt melodisk och ofta har tydliga ackordföljder, samt 
drivande rytmiska mönster, är den väldigt tacksam att spela på pop- och rockmusikens 
kompinstrument. Jansson (2003b) har skrivit om pop- och rockarrangering och tar upp 
mycket nyttigt om bland annat kompstilar och stuk för olika subgenres inom populärmusiken. 
Ola Paulsson (2018) valde i sitt arrangeringsarbete en instrumentering som var väldigt 
intressant i denna aspekt. Dels använde han sig av en pop- och rockensemble med elgitarr, 
elbas, trummor och två keyboards. Han använde sig även av stråkkvartett, samt en blandad 
blåstrio med trumpet, trombon och saxofon. Hans första arrangemang var endast för 
stråkkvartett men det andra skulle vara mycket ”ösigare” och krävde därför en bredare 
instrumentering (ibid., s. 6). 

1.2 Musiken i TV-spel 

Begreppet spelmusik används oftare än dess synonym videospelsmusik, som är direktöversatt 
från engelskans video game music. Dessa begrepp används för att benämna musiken som 
spelas i bakgrunden i TV-spel. Dagens kompositörer av spelmusik använder oftast keyboards 
och syntar när de komponerar, då dessa snabbt kan återskapa ljud från alla möjliga instrument 
(Rogers, 2014 s. 17–18). Många nöjer sig med det och spelar in musiken till hela spel med 
enbart dessa syntetiska ljud. Om det finns en stor budget för musiken i ett spel, till exempel 
när ett stort företag designar och utvecklar spelet, så kan riktiga instrument användas för att 
spela in musiken. Inte helt ovanligt kan även en riktig orkester användas, ofta för att spelet 
ska kännas större och mer episkt. Kompositören Jack Wall (2002), som spelat in och dirigerat 
mycket spelmusik med orkester, anser att en orkester i sådana fall kan främja spelupplevelsen. 

Det såg väldigt annorlunda ut för 30–35 år sedan när man jämför med dagens teknologi och 
resurser för att spela in musiken till TV-spel. Utan något sätt att spela direkt från en keyboard 
in i ett TV-spels ljudspår behövde man programmera musiken manuellt i en dator. Trots att 
det inte fanns utrymme på spelkassetter för syntetiska instrument – allt man kunde få plats 
med var ”blipp- och blopp-ljud” – så kunde spelutvecklare och kompositörer skapa många 
enkla men minnesvärda stycken (Rogers, 2014, s. 294). 
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1.2.1 Ljudteknik och komposition i äldre TV-spel 

Hårdvaran för spelkonsoler under 1980-talet, framförallt NES1, var begränsad både grafiskt 
och ljudmässigt. NES ljudkort hade bara fem monokanaler, och av dem var det bara tre som 
kunde producera stämbara toner. De två resterande kanalerna kunde bara spela trumljud och 
inspelade spår. De tre stämbara kanalerna användes oftast för en basstämma och två 
melodistämmor (8-Bit Guy, 2015 [videoklipp]). 

Hur musiken komponerades är dock inte lika lätt att ta reda på. Då det inte finns offentligt 
dokumenterat hur musiken skrevs eller några originalnoter utgivna går det bara att få veta hur 
musiken skrevs och arrangerades genom kompositörerna själva. I en intervju berättar David 
Wise, kompositör av ett femtiotal NES-spel, han skrev in musiken i textformat eftersom det 
inte gick att koppla in ett keyboard och spela in tonerna direkt i ljudkortet. 

…istället skrevs noterna in i dataform på en dator. Jag knappade in hex-
nummer2 för tonhöjd och tonlängd, och några kommandon för att allt skulle 
loopas. Och denna metod för att skriva spelmusik fortsatte hela vägen till slutet 
av SNES3-utvecklingen. [min övers.] (Lloyd, Prabhu och Oji, 2008). 

Detta understödjs även av en annan spelmusik-kompositör, Neil Baldwin, som skriver på sin 
hemsida att han för ett spel jobbade fram melodier på sin Yamaha-keyboard och sen skrev in 
melodiernas tonhöjd och tonlängd i nummerform (www.dutycyclegenerator.com). 

Det jag tolkar från dessa kompositörers berättelser om deras verk är att spelmusiken 1985–
1996 vanligtvis experimenterades fram. Genom att först komma på melodier som man spelade 
på en keyboard och sedan skrev in i ett textdokument använde man alltså inte något 
musikaliskt notsystem. Även om SNES var ljudtekniskt mer avancerad än NES såg 
kompositionsmetoden likadan ut. Under halva 90-talet fanns ännu inget sätt att koppla in en 
keyboard och skriva in musiken som på datorer idag. 

1.2.2 Spelmusik i ett livesammanhang 

Den första dokumenterade spelmusikkonserten någonsin var då kompositören Koichi 
Sugiyama spelade musiken ur sitt spel Dragon Quest med en symfoniorkester i Tokyo 1987 
(Greening, 2007). Exakt 16 år senare framfördes en spelmusikkonsert i Leipzig 2003, som av 
producenterna har dokumenterats som den allra första spelmusikkonserten utanför Japan 
(Boecker, 2003; www.gameconcerts.com). Trots att det ej finns några källor på att det 
uttalandet stämmer verkar konsertens framgång understrykas av bland annat The New York 
Times, som har intervjuat konsertens dirigent (Hershenson, 2003). Sedan dess har konserter 

 
1 NES (Nintendo Entertainment System) var en TV-spelskonsol från Nintendo som släpptes i 1986 i Europa. 
Dess ursprungliga modell, Family Computer eller Famicom, släpptes 1983 i Japan. (www.nintendo.co.uk) 
2 Nummer ur det hexadecimala talsystemet. 
3 SNES (Super Nintendo Entertainment System) var uppföljaren till NES som släpptes 1992 i Europa. Dess 
ursprungliga modell, Super Famicom, släpptes 1990 i Japan. (www.nintendo.co.uk) 
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med spelmusik framförts varje år i många olika produktioner. Hösten 2019, passande innan 
halloween, hölls en konsert i Södertälje med enbart musik från skräckspelet Silent Hill. 
Uppenbarligen finns fortfarande stort intresse att spela och höra denna musik framföras, för 
till och med kompositören Akira Yamaoka kom till Södertälje och medverkade på konserten 
(Gustavell, 2019). 

Konsertproduktioner idag kan ofta vara inriktade på någon särskild spelserie. Två exempel är 
den officiellt licenserade The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses (Nintendo, 2013 
[videoklipp]) som enbart spelar stycken från The Legend of Zelda-serien, och Castlevania: 
The Concert (Westerlund, 2019 [videoklipp]) som enbart spelar stycken från Castlevania-
serien. Den andra vanligaste konsertformen inom spelmusik är den där man spelar medleys4 
på olika spelseriers musik, för att få in så många välkända spels musik som möjligt. Ett 
exempel på detta är Video Games Live (Tallarico, 2010 [videoklipp]) som har turnerat med en 
stor orkester varje år sedan 2005. De spelar mycket musik från äldre spelserier men jobbar 
även aktivt med att få in nyare spelmusik i sin repertoar. 

1.2.3 Musikhögskoleuppsatser om spelmusik 

Adrian Holmström (2010, s.20–23), som har studerat musikers upplevelser kring framförd 
spelmusik i symfoniorkester, tar upp en problematik med spelmusikrepertoar. Flera av de 
intervjuade musikerna i studien ansåg att spelmusik är roligt att spela en eller två gånger men 
att man snabbt tröttnar på repertoaren. Därför brister engagemanget lätt hos konsertmusiker 
när de framför denna typ av repertoar, trots att musiken i sig är ganska rolig att lyssna på och 
spela för dem som inte spelat den innan. Detta kunde även bero på att symfoniorkestrar 
vanligtvis spelar musik av erkända kompositörer, medan inom spelmusik det vanligtvis är 
spelet och inte kompositören som är i fokus. 

Paulsson (2018) skrev om att arrangera spelmusik för två olika ensembler som skulle framföra 
den. Då vissa av stämmorna från originalmusiken inte var spelbara på riktiga instrument, 
eftersom de kanske inte skrevs på sådana, så behövde flera stämmor justeras för att kunna 
spelas överhuvudtaget. Paulsson frågade därför sina medmusiker om återkoppling på de 
stämmor han skrivit, dels för att få stämmorna att bli spelbara men också för att öka 
engagemanget hos musikerna. Eftersom de får vara med och bearbeta arrangemanget och 
bidra till hur slutprodukten är skriven kan musikerna på så sätt bli mer engagerade i musiken 
(ibid., s.11–12). 

Om man möter detta bristande engagemang med arrangeringsteorin så finns det flera sätt att 
försöka engagera musikerna. De framförande musikernas upplevelser kring vad som är roligt 
att spela är viktigt för hur jag arrangerar spelmusiken. Dessutom bör alla stämmor få vara i 
fokus under olika tillfällen så att alla får känna sig delaktiga och arrangemangen får större 
variation. 

 
4 Medley (från fornfranska mesle, melle ’blandning’.), inom folk- och populärmusik en sammanställning av 
kända avsnitt ur olika melodier. (www.ne.se) 
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1.3 Syfte 

Syftet är att höja musikers engagemang kring spelmusikarrangemang genom att låta dem ge 
återkoppling på sina stämmor för att arrangemangen ska bli så bra som möjligt och för att 
musikerna både ska få känna sig delaktiga i skapandet samt tycka att musiken ska bli så rolig 
att spela som möjligt. 

Följande frågeställningar motiverar arbetet: 

- Hur kan musikers upplevelser och erfarenheter kring sina instrument hjälpa arrangeringen? 

- På vilka sätt kan bearbetningsprocessen göra arrangemang roligare att spela? 

- Kan bearbetningen förkorta musikers instuderingsprocess och minska antalet frågor under 
repetitioner? 

2 Metod 
Jag har valt ut två särskilda arrangemang för bearbetning. Dessa är Metroid och Super Mario. 
De två arrangemangen är lika i längd, ungefär elva minuter, men har olika spelsätt och 
svårighetsgrad. Projektets instrumentering och strategier för bearbetning, tillika förhållning 
till forskningsetiska principer och upphovsrätt, kommer nu beskrivas. 

2.1 Val av instrumentering 

Arrangemangen har en sektionsindelad instrumentering baserad på arbetet som Paulsson 
(2018) har gjort, då vi tidigare har arrangerat parallellt. Därför kan arrangemangens principer 
liknas vid de han använde under Final Fantasy Battle (ibid., s. 6). Dock har jag valt att utöka 
antalet musiker i orkestern. Jag har dels valt att ha en stråksektion liknande instrumenteringen 
vid stråkkvartett, men med antalet musiker från stråkorkestrar. I början tänkte jag bara ha 
violin 1, violin 2, viola och cello, men efter tips och rådgivning med min dirigent så bestämde 
vi oss för att ha med kontrabas också för att få ett starkare lägre register i stråket. För att 
komplettera har jag även valt att ha några instrument från bleck- och träblåsfamiljerna. De 
huvudsakliga instrumenten är trumpet, altsaxofon och trombon, som jag tillsammans tycker 
blir en tuff blandning mellan hårt och mjukt. Vanligt är att man exempelvis också har valthorn 
i bleckblåssektionen men jag ville utforska just att arrangera för trombon, vilket är varför det 
instrumentet har en mera fyllig roll i blåset. Sen finns dessutom klarinett med på några låtar, 
där jag eftersökte något extra mjukt och lent som spelar melodin, t ex i lugna och svaga 
låtpartier. 

Alla hittills nämnda instrument har jag arrangerat för tidigare och känner att jag vill lära mig 
mer om genom musikers återkoppling, med ett undantag för kontrabas då vi kom på väldigt 
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sent att vi ville ha med det instrumentet i sättningen. Förutom alla dessa instrument behövdes 
även något som inte finns bland klassiska orkestrar, nämligen en kompgrupp. Mycket av 
musiken vi spelar från 80- och 90-talets TV-spel är väldigt rytmiskt drivande likt pop- och 
rockmusik, och därför kände jag att inte bara trummor och bas behövs utan även elgitarr och 
två keyboards/piano. För att det skulle bli ännu mer rytmiskt drivet och för att kunna använda 
mer klassiska idiofoninstrument, till exempel vibrafon eller klockspel, så har vi även med en 
slagverkare i kompet. Denna blandning av rockensemble med diverse jazz- och klassiska 
instrument kan liknas vid konsertproduktioner som Rhapsody In Rock5 och till viss del Trans-
Siberian Orchestra6. 

Indelad i sina sektioner blir instrumenteringen därmed: 

STRÅK: violin 1, violin 2, viola, cello, kontrabas 
BLÅS: trumpet, altsaxofon, trombon, klarinett (ej på alla låtar) 
KOMP: elgitarr, elbas, trummor, slagverk, keyboard 1, keyboard 2 

2.2 Bearbetning med hjälp av musiker 

Först och främst ska jag utgå ifrån vad jag själv är osäker på, alltså vad jag anser att jag 
behöver musikernas åsikter om för att kunna färdigställa ett arrangemang. Exempel på detta 
kan vara ifall jag vill veta hur en noterad tempoförändring uppfattas av olika musiker, och 
ifall det finns två sätt att notera vilket sätt som är populärast. Detta görs enklast med hjälp av 
enkätfrågor. Ifall det finns mer generella saker i vissa instruments stämmor som jag inte själv 
är säker på vad man bör bearbeta så kommer jag personligen samla in ett underlag för detta 
från olika musiker, vilket görs mest utförligt genom intervjuer. 

Att bearbeta arrangemang och notbilder efter vad som anses vara korrekt kan liknas vid 
korrekturläsning. Återkoppling från musiker gör dock att man istället för att bara poängtera 
vad som är fel kan snabbt hitta en lösning eller förbättring tillsammans. Exempelvis kan 
musikers återkoppling ge konkreta och praktiska tips som inte alltid tillhör vedertagen praxis 
för arrangering. 

2.2.1 Enkäter 

Jag har valt enkätformen som den är beskriven av Patel och Davidson (1991, s. 69–77) och 
gjort en frågeenkät som skickats ut till konsertmusikerna. Enkäten har en hög grad av både 
standardisering och strukturering, alltså ställs frågor med fasta svarsalternativ. Vissa av 
frågorna är riktade till en särskild sektion av musiker, till exempel stråk, blås eller komp. 

 
5 Rhapsody in Rock, startat av Robert Wells, är en konsertturné som blandar klassisk rocksättning med både 
klassiska musiker och jazzmusiker. (www.rhapsodyinrock.se).  
6 Trans-Siberian Orchestra, grundat av Paul O’Neill och Jon Oliva, är ett amerikanskt band som blandar klassisk 
rocksättning och genre med klassisk-romantiska instrument och klanger. (www.trans-siberian.com) 
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Frågornas syfte är att få ett underlag för att kunna bearbeta arrangemangen och göra dem så 
lättlästa och lättförståeliga som möjligt. Frågorna har fasta svarsalternativ så att bearbetningar 
kan göras enligt vad majoriteten har svarat. När en särskild sektion av musiker får en fråga 
behöver jag få svar på något som kollektivt rör hela den sektionen, och därför vad majoriteten 
av sektionen tycker. Ett frågeexempel som ställs till alla kompmusiker: 

- Hur viktigt är det att ackordanalys står med i era stämmor? 

2.2.2 Kvalitativ intervju 

För att få en förståelse för musikernas upplevelser om sina instrument kommer kvalitativa 
intervjuer hållas där jag har utgått från Patel och Davidson (1991, s. 69–75, 77–84). 
Intervjuerna har låg grad av standardisering och hög grad av strukturering, vilket kortfattat 
innebär att frågorna är tydligt utformade och ställda i samma ordning varje gång, men med 
utrymme för fria svar. För att hålla det öppet låter jag intervjupersonerna svara fritt, så att de 
kanske kommer fram till något som jag inte tänkt på. Ifall jag inte känner att jag har fått det 
jag behöver, eller om intervjupersonen inte förstår exakt vad jag frågar, kommer jag ställa 
följdfrågor för att styra diskussionen kring de ämnena jag vill beröra. 

Jag ska intervjua minst en person från varje stråk- och blåsinstrument som jag arrangerar för. 
Till skillnad från enkäterna vill jag inte ha så exakta svar, utan olika beroende på vilket 
instrument som intervjupersonerna spelar. Jag vill veta vad de har för olika upplevelser om 
hur de spelar, vad som är roligast att spela och vad som är svårt eller krångligt. Detta för att 
musikerna ska bli mer engagerade i arrangemangen när dessa framförs. Intervjuerna kommer 
att spelas in och transkriberas. 

2.2.3 Återkoppling på instrumentstämmor 

I samband med intervjuerna vill jag även ha mer direktanvändbar återkoppling på hur jag har 
arrangerat för deras instrument. Jag tar därför med mig noter på Super Mario och Metroid till 
intervjutillfället och går igenom den stämma de ska spela. Vi läser igenom noterna och 
musikerna ger mig spontana reaktioner, markerar ställen som känns svåra eller omöjliga, och 
ber mig förtydliga det otydliga. Musikerna får lyssna på en tillhörande ljudfil om de så vill. 
Om någon musiker har svårt att komma med konstruktiv kritik eller kommentarer som kan 
vara underlag till utveckling eller förbättring så kommer jag ställa ledande frågor för att 
försöka locka fram någonting jag kan ha användning för. 

Vad jag vill få ut av denna återkoppling är ett sorts underlag till att göra bearbetningar av 
mina arrangemang. Dels för att få själva arrangemangen att bli lättare att förstå och mer 
lättspelade, men också för att den nya kunskapen jag får genom återkopplingen och 
bearbetningarna ska kunna vara en nyttig erfarenhet till när jag arrangerar nästa gång för 
liknande sättningar. Exempel på dessa bearbetningar kan inkludera: 
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• Ändring av tonhöjd, rytm eller sätt att notera 

• Redigering av layout 

• Användning av vedertagna symboler/uttryck som jag ej känt till 

• Textförklaring på hur jag menar 

2.2.4 Upphovsrätt 

Eftersom det för processens skull kommer behöva visas plankningar av originalmusik 
behöver jag förhålla mig till lagen om upphovsrätt. Det är tyvärr svårt att be ägarna av 
upphovsrätten om lov för att använda deras musik, då det är dels sex olika kompositörer men 
också spelföretaget Nintendo som äger upphovsrätten till musiken. Eftersom inga 
originalplankningar har getts ut av varken Nintendo eller kompositörerna har jag gjort helt 
egna plankningar som jag sedan arrangerat upp. Det betyder tekniskt sett att jag äger 
upphovsrätten till själva arrangemangen i sig, men att originalmusiken finns med kan ändå 
innebära problem (Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). 

Istället bifogas inte de färdiga arrangemangen som bilagor. Endast små korta bitar av 
arrangemangen kommer visas som citat, i syfte att visa t ex hur en stämma såg ut före och 
efter bearbetning och vad exakt det är som bearbetats. Meningen ligger alltså inte i att visa 
upp originalmusik skriven av någon annan utan att visa den utveckling jag gjort i mitt 
arrangerande. 

Originalmusiken bakom arrangemanget Metroid är skriven av Hirokazu Tanaka, Kenji 
Yamamoto och Minako Hamano. 

Originalmusiken bakom arrangemanget Super Mario är skriven av Koji Kondo, Yoko 
Shimomura och Kenta Nagata. 

2.2.5 Etiska överväganden 

Informanterna i intervju- och enkätundersökningen är konfidentiella, men deras instrument 
kommer stå kvar. Intervjusvaren kommer inte tolkas fritt. Intervjupersoner och enkätsvar ska 
kunna citeras utan att det kan bli vagt eller otydligt (Kvale, 1997 s. 104–105). Något som kan 
uppstå under intervju och återkopplingssamtal är att intervjupersonen inte vågar dela med sig 
av sin återkoppling för det känns jobbigt att säga. Jag vill förtydliga för dem att om något är 
negativt behöver de uttrycka att det är negativt och varför, så att jag kan se vad som behöver 
korrigeras och hur man gör det. 

2.3 Inför konserten 

Efter att noterna skickas till konsertmusikerna så är arbetet med att bearbeta arrangemangen i 
ett notskrivningsprogram över. Dock måste jag ändå ta hänsyn till att något nytt kan 
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upptäckas inför konserten, till exempel att en musiker som övar till noterna ser något ofärdigt 
eller att ett olöst problem uppstår under en repetition. Då bearbetningen av arrangemangen 
ska minska antalet frågor som dyker upp under övning och repetition bör jag agera snabbt och 
effektivt ifall det faktiskt skulle dyka upp frågor ändå. För att musikerna lättare ska kunna få 
svar på sina frågor går jag därför igenom arrangemangens partitur i detalj med dirigenten, så 
att musikerna kan ställa frågan mot dirigenten utan att hen ska behöva ställa frågan vidare. 

Ifall det märks att något parti är ospelbart på något instrument, ser man i vilken omfattning det 
är och vad man kan göra åt det. Jag är beredd på att i bästa fall kunna göra småjusteringar för 
att det ska bli lättare att spela, till exempel lägga in någon andningspaus i ett långt parti utan 
några pauser eller ändra någon ton i en melodi för att göra melodin enklare att spela på 
instrumentet. Känns något parti för svårt att ändra på, eller inte kommer låta bra genom en sen 
bearbetning, får man överväga att ta bort partiet från instrumentets stämma (Sebesky, 1975 s. 
4). 

2.4 Efter konserten 

Efter konserten utvärderas konsertens framförande. Konserten filmas och jag tittar och lyssnar 
igenom framförandet av de arrangemang jag bearbetat. Jag utgår ifrån en studie om 
videoreflektion när jag tittar på konserten (Edewald Berg 2002). Syftet är att se och höra hur 
arrangemangen framförs kvalitetsmässigt och exempelvis hur svårare och krångligare partier 
låter och fungerar i praktiken för att se vad bearbetningen gjort för skillnad. 

Det jag också vill se är hur arrangemangen framförs från musikernas sida. Går det att se vad 
musikerna tycker om att spela arrangemangen? Tycker de att musiken är rolig att spela? Får 
alla musiker känna sig delaktiga i framförandet? 

3 Resultat 
Projektet resulterade som planerat i en konsert på Kungl. Musikhögskolan. Inför konserten 
bearbetades Metroid och Super Mario utifrån olika aspekter. Bland annat hur rytmer kunde 
noteras olika, hur särskilda uttryck och spelsätt kunde beskrivas tydligt, och hur anpassningar 
görs beroende på vilket instrument en stämma spelades av. Här beskrivs processen från enkät, 
intervju och återkopplingssamtal till hur arrangemangen har bearbetats, repeterats och 
framförts. 
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3.1 Bearbetning utifrån enkäter 

Enkäten skickades ut till alla konsertmusiker och totalt 16 personer svarade på enkäten. 
Frågorna var ställda med avsikt att få veta vad majoriteten av musikerna föredrar gällande 
olika frågor vid arrangering av musik. Vissa av frågorna var endast ställda till musiker ur en 
eller två sektioner av blås, stråk och komp. 

Notexempel visas, ibland för att se hur noterna sett ut före och efter bearbetning. I dessa fall 
betecknas notexemplen med ”a” när det är före bearbetning och ”b” när det är efter 
bearbetning, till exempel ”Ex. 4a” eller ”Ex. 2b”. 

3.1.1 Frågor till alla musiker 

Första frågan var till alla musiker: Ifall man föredrar att högt klingande partier noteras med 
hjälplinjer eller med 8va-symboler. Svaren varierade något, men 5 av 8 föredrog hjälplinjer 
även fast de kunde läsa båda. Då majoriteten av dessa spelade i stråk- och blåssektionerna 
valde jag att notera höga 
partier med hjälplinjer i deras 
stämmor (Ex. 1a och b). 

Dock svarade en musiker i kompsektionen att hen föredrar 8va-symbol framför hjälplinjer. Då 
kompet också hade vissa höga partier anpassade jag där jag ansåg rimligt (Ex. 2a och b).  

Jag frågade alla musiker om huvudmelodin i det kända Super 
Mario-temat, och vilken av följande två varianter de helst skulle 
vilja spela i en konsertversion av temat. Originaltemat låter på ett 
visst sätt (Ex. 3), men jag bidrog med ett rytmiskt enklare alternativ 
ifall det skulle vara mer intressant (Ex. 4). Alla föredrog det 
ursprungliga sättet och inte det rytmiskt enklare alternativet. 

3.1.2 Frågor till särskilda sektioner 

När det gällde att göra anpassningar beroende på instrument var det lättast att utgå ifrån vilka 
sektioner man spelade i. Först och främst ville jag veta från kompet angående utskriven 

ackordanalys, ifall musikerna föredrog att det 
alltid fanns utskrivet. Då majoriteten svarade att de 
föredrog när det var utskrivet i hela 
arrangemanget, även i partier med endast 
melodispel, så valde jag att skriva ut ackordanalys 
i arrangemangens alla kompstämmor (Ex. 5). 

Ex. 1a. Ex. 1b. 

Ex. 2a. Ex. 2b. 

Ex. 3. 

Ex. 4. 

Ex. 5. 
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Vid ett återkopplingssamtal nämnde en musiker ett hjälpmedel för repeterande motiv. Där 
man upprepar ett och samma motiv i många takter kan man skriva in siffror för att veta hur 
många gånger motivet upprepas. Därför frågade jag blås- och stråkmusikerna ifall de vill att 
dessa siffror är utskrivna, eller ifall de hellre föredrar att skriva in dem själv, eller att de läser 
bättre utan. De flesta stråkmusiker svarade att siffrorna gärna får vara utskrivna i noterna, så 
jag använde detta hjälpmedel i stråkstämmorna där det ansågs hjälpsamt (Ex. 6). 

 

Blåsmusikerna var oense om vad som var bäst, och då deras stämmor saknade partier där 
detta hjälpmedel kunde lämpas så lät jag dem skriva in siffror ifall de själva skulle vilja. 
Frågan ställdes inte till kompmusikerna då de har ett vedertaget repetitionstecken att använda 
för repeterande motiv (Ex. 7). 

Slutligen hade jag en fråga till stråkmusikerna, som också influerades av återkopplingen från 
en musiker. Jag ville veta ifall de föredrar att bindebågar och legatobågar ska vara inskrivna 
exakt som det ska vara, eller om man föredrar att skriva sådant själva inom sektionen när det 
inte spelar jättestor roll för musikens skull. För nästan hälften av stråkmusikerna spelade det 
antingen inte någon roll eller att man föredrog att sätta ut bågarna själva, men för en liten 
majoritet så föredrogs en förbestämd utplacering av bågar. Denna osäkerhet gjorde så att jag, 
efter samtal med några musiker, lät stråksektionen bestämma inom gruppen hur man skulle 
röra sig med stråken: Alltså när det skulle vara upp- och nedstråk, bindebågar och legatobågar 
för att alla skulle bli synkroniserade. Jag satte ut bindebågar och legatobågar där jag var helt 
säker på hur jag ville ha 
det, och alla andra 
partier lät jag vara utan 
bågar för att låta 
stråkmusikerna 
bestämma själva hur det 
skulle vara (Ex. 8). 

Ex. 6. 

Ex. 7. 

Ex. 8. 
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3.2 Intervjuer 

Jag genomförde totalt nio intervjuer med musiker. Varje intervju slogs även ihop med ett 
återkopplingssamtal som beskrivs i 2.1.3 och 3.3. 

Nedan följer de frågor som ställdes under intervjuerna. 

- Hur länge har du spelat [instrument]? 
- Vad fick dig att vilja börja spela just [instrument]? 
- Vad tycker du är allra roligast att spela på [instrument]? 
- Har du något favoritstycke/favoritlåt att spela på [instrument]? 
- Vad kan du stöta på som är extra svårt eller krångligt att spela på [instrument]? 

3.2.1 Intervjupersoner 

Här följer en lista på personerna som intervjuades, vad de spelar för instrument och hur länge 
de har spelat. 

Vln1 – Violin. Har spelat i 14 år. 
Vln2 – Violin. Har spelat i 20 år. 
Vla1 – Viola. Har spelat i 15 år. 
Vc1 – Cello. Har spelat i 15 år. 
Tpt1 – Trumpet. Har spelat i 7 år. 
Tpt2 – Trumpet. Har spelat i 12 år. 
Tbn1 – Trombon. Har spelat i 18 år. 
Sx1 – Altsaxofon. Har spelat i 14 år. 
Kl1 – Klarinett. Har spelat i 10 år. 

3.2.2 Bearbetning utifrån intervjusvar 

En omfattande åsikt hos flera intervjupersoner var att man gillade när man fick en viktig roll. I 
flera av musikernas favoritstycken hade alla instrument viktiga roller, där alla kunde känna 
sig delaktiga och där det var mycket varierat spel. 

I kvartett och sånt brukar det vara väldigt roligt. Speciellt […] att alla har någon 
viktig stämma, att det inte bara är att första [violin] har melodin och resten har 
komp, utan att det hoppar lite emellan. När man känner att man är betydelsefull 
på något sätt! – Vla1 

…där man får visa ganska mycket olika karaktär. Både långsamt melodiskt 
cellospel, hela registret, snabba toner i vänsterhanden… så det är ett väldigt brett 
stycke att spela. – Vc1 

Jag tycker ju om blandningen, alltså när man har helt olika funktioner i musiken. 
Men det är såklart roligt när man får nån liten melodigrej. – Tpt2 
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…sen är musiken arrangerad på ett sånt sätt som gör att det är mycket att göra 
för alla sektioner – trumpeter, tromboner och saxofoner – och det är bra musik 
liksom, bra arrangemang. – Tbn1 

Jag tog till mig detta och försökte göra alla stämmor så pass varierade som möjligt. Jag hade 
som ambition att låta alla instrument få spela melodin minst ett par gånger i båda 
arrangemangen. Ingen musiker skulle känna att man inte var delaktig för musiken, och alla 
skulle få känna sig betydelsefulla. 

Av blåsmusikerna fick jag några gemensamma svar som påverkade hur jag arrangerade. 
Bland annat ansåg två intervjupersoner samma sak om andningsutrymmen och vilopartier. 

…att bara spela mittenregistret, men konstant, är ganska jobbigt för man måste 
alltid hålla uppe en teknik men det är aldrig som att man får lägga in all sin 
energi i det – när man verkligen får brassa på – eller heller få ta det lugnt. – Tpt1 

…sen finns det partier om man skriver väldigt långt för brassmusiker, alltså att 
de spelar länge hela tiden, så blir man trött. Man måste få lite paus att vila, typ 
att ”här är en takt där man kan få tillbaka blodet i läpparna”. Det tar slut efter ett 
tag, och då sviker det. – Tbn1 

En annan sak jag fick höra från två blåsmusiker var angående vad som är svårast eller 
krångligast med bleckblås. 

Det finns vissa saker som är väldigt svåra att spela snabbt på trombon, det är 
ofta om det har med stora intervall att göra. Det är i sig ganska svårt att spela 
stora intervall efter varandra på trombon, upp och ner, och framförallt om det 
ska gå fort – det går liksom inte att göra. – Tbn1 

Det är när det är mycket hopp det kan bli extra krångligt, särskilt när det är 
mellan höga och låga toner. Då är det risk att det blir fel ton, att det kixar. […] 
Det är svårt att börja svagt på en hög ton, man spänner sig lätt […]. Så ja, det 
kanske är svårare uppifrån och ner. Men när det gäller hopp så är det åt båda 
hållen som det är krångligt. – Tpt2 

Detta gjorde att jag började rensa bland blåsstämmorna där de fick spela konstant hela tiden. 
Jag tänkte lika mycket på att alla musiker ska få partier att vila på som att de ska få ställen att 
glänsa lite extra. Inget parti skulle ha blåsinstrument ”bara för att”, musikerna skulle alltid ha 
en viktig roll eller en viktig effekt de skulle förmedla. Jag försökte också minska antalet 
hoppiga partier för trumpet och trombon, då jag inte ville att det skulle kännas obekvämt eller 
alltför spänt enligt hur de beskrivit svåra ställen. 

I Super Mario finns en len melodistämma över ett pianoparti som i originalmusiken spelas av 
något stråkinstrument. Då jag ursprungligen inte ville ha med den stämman så fick stråket ha 
paus där och vila innan nästa insats. Dock sa Tpt2 något som fick mig att tänka om angående 
stämman. 
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Men det är såklart roligt när man får nån liten melodigrej. Jag tycker om när det 
är lite oväntat, när man får spela vackert på trumpet. För det är inte alltid man 
får göra det, det är ofta andra instrument som har den rollen. Men jag tycker om 
när det ändå blir så, att man får spela fint. – Tpt2 

Detta fick mig att lägga till melodistämman som ett fint trumpetsolo över pianopartiet (Ex. 9). 

 

3.3 Återkoppling 

Återkopplingssamtalet gick ut på att visa intervjupersonerna deras stämmor på både Metroid 
och Super Mario och få återkoppling på dessa. Tpt1 och Tpt2 tittade igenom samma stämma, 
då deras stämmor var mestadels unisona. Vln1 tittade på violin 1-stämman och Vln2 tittade på 
violin 2-stämman. Kl1 tittade bara igenom sin stämma på Metroid eftersom det inte fanns 
någon klarinettstämma i Super Mario. 

3.3.1 Bearbetning utifrån återkoppling – stråk 

I slutet av Super Mario spelar stråksektionen några fermattoner med tremolo och crescendo. 
Eftersom de alla skulle upp och spela en stark rytmisk insats som kom direkt efter tremolot så 
nämnde Vc1 och Vln1 att jag borde skriva in ett kommatecken, cesur, som då signalerar att 
man ska ”släppa” och ta ett nytt tag. Då skulle det bli lättare för stråket att gå från tremolo till 
det rytmiska motivet och att göra det samtidigt (Ex. 10). 

 

I cellostämman på samma stycke fanns det ett par ställen som behövde specificeras eller 
ändras. Ett av ställena var nära slutet där stämman delas i två, alltså att hälften av cellisterna 
spelar en sak och den andra hälften spelar en annan sak (Ex. 11a). Som passagen var noterad 
såg det inte bara svårläst ut men kunde enligt Vc1 innebära förvirring på repetitioner om det 
inte kunde förtydligas på något sätt. Partiets andrastämma var inte viktig då den dubbades av 

Ex. 9. 

Ex. 10. 
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kontrabasen en oktav ner så jag tog bort den och lät alla cellister spela överstämman (Ex. 
11b). 

 

 

 

 

 

I ett annat parti med endast stråk spelade cellon 
en väldigt låg stämma som enligt Vc1 skulle 
kunna ha svårt att höras under resten av 
instrumenten (Ex. 12a). Lösningen var enkel 
och liknades vid lösningen ovan – oktavera upp 
cellon och låt kontrabasen spela den låga 
stämman istället. Dynamiken sänktes också, så 
att det inte skulle bli för starkt när de spelade 
tillsammans (Ex. 12b). 

Ett annat intressant ställe som behövde ändras var där cello 
skulle göra ett glissando från c till g. Eftersom glissandot 
började på öppen c-sträng kunde detta enligt Vc1 innebära 
problem, då det blir ett ganska knepigt grepp (Ex. 13a). Men 
då glissandot slutade på öppen g-sträng kunde man oktavera 
upp den första noten, då det skulle vara lättare att göra 
glissando till öppen sträng än från öppen sträng (Ex. 13b). 

3.3.2 Bearbetning utifrån återkoppling – blås 

En sak som inte bara Kl1 såg utan även jag när jag tittade igenom klarinettstämman var att de 
sista 44 takterna inte hade något noterat för klarinett. Jag visste inte exakt varför, och 
samtidigt tänkte jag att eftersom arrangemanget har ett så pampigt slut så är det klart att alla 
instrument ska vara med. Så jag la in lite klarinettstämmor med olika roller nära slutet, bland 
annat en solo-insats i näst 
sista takten som hjälper till 
att bygga upp inför 
sluttonerna (Ex. 14). 

Ex. 11a. 

Ex. 11b. 

Ex. 12a. 

Ex. 12b. 

Ex. 13a. 

Ex. 13b. 

Ex. 14. 
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Tpt2 hade återkoppling som 
påverkade mycket i hens stämma. 
Det mesta av trumpetstämman var 
unisont trots att vi hade två 
trumpeter (Ex. 15a). Detta var enligt 
Tpt2 inte särskilt vanligt. Dessutom 

kunde unisona partier, särskilt när det är i höga lägen eller svagare dynamik, vara svårare att 
intonera när man spelar unisont. I sådana situationer skulle det då vara lättare att spela 
tvåstämmigt. Tpt1 hade liknande återkoppling och kände sig lite osäker på när det var solo 
och när det var unisont. Jag tog till mig återkopplingen och skrev andrastämmor i partier som 
matchade Tpt2s beskrivning där det skulle kunna vara svårt med intoneringen (Ex. 15b). 

I några partier där blåset spelar tillsammans på en lång 
accentuerad not gör de samtidigt crescendo och ska vara 
tysta nästa takt. Här tipsade Tpt1 om att man kan skriva ”-1” 
(minus ett) ovanför ett taktstreck för att markera när exakt 
man ska vara tyst. När det står -1 betyder det ”innan ettan”, 
alltså ska man här göra ett crescendo men sluta spela innan 
första slaget i nästa takt (Ex. 16). 

3.3.3 Bearbetning utifrån återkoppling – notation 

Först och främst fanns det ett par takter i violinstämmorna där jag hade noterat en rytm med 
hjälp av dubbelpunkterade noter (Ex. 17a). 
Detta reagerade Vln1 och Vln2 på, och 
önskade att det noterades på ett mer lättläst 
sätt (Ex. 17b). 

Sx1 reagerade även på ett ställe i hens stämma där det fanns ett 
dubbelkorsförtecken (Ex. 18a). Detta är något få musiker är 
vana vid att läsa, vilket fick mig att notera det på ett annat mer 
lättläst sätt, även fast det rent harmoniskt inte blir helt korrekt 
(Ex. 18b). 

Ett parti i Metroid består främst av 5/4-taktart, något som i sig är ovanligare att spela. Ingen 
musiker såg stället som alltför svårt och de flesta var snarare exalterade över att få spela något 
lite mer rytmiskt utmanande. Dock hade partiet några taktartsbyten, bland annat från 5/4 till 
2/2, och Vc1 och Sx1 ansåg att det kunde vara bra med någon hjälp för att lättare hitta in till 
taktartsbytet. Vc1 tipsade om att man kunde skriva något inom parentes som en annan 
stämma i orkestern spelade, så att man kunde lyssna efter detta. Därför skrev jag in 
trummornas rytm i takten innan taktartsbytet, eftersom 
trummorna spelade väldigt starkt i detta parti och det 
skulle hjälpa de andra att ”komma in” (Ex. 19). 

Ex. 15a. 

Ex. 15b. 

Ex. 16. 

Ex. 17a. Ex. 17b. 

Ex. 18a. 

Ex. 18b. 

Ex. 19. 
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En sak som Tpt2 märkte var att det inte var något utskrivet uttryck (expression på engelska). 
Jag ville inte använda mig av de italienska uttrycksbegreppen då inte alla musiker har 
erfarenhet av att använda dessa. Innan återkopplingen hade jag skrivit originalstyckets namn 
ovanför varje parti i arrangemanget, men insåg att musikerna kanske ändå inte skulle gå in 
och lyssna på originalstyckena. Därför fick återkopplingen mig att skriva så konkreta 
beskrivningar som det gick, och som kunde bidra till att musikerna förstod vilken känsla jag 
ville åt när de spelade sina stämmor. I ett parti av Metroid, som i TV-spelet kan höras när man 
är i en mörk och ond miljö, skrev jag ovanför notsystemet ”Monster-vals” då musiken 
påminner om valsstilen men lite mer skräckinjagande. Andra uttryckstexter jag använde för 
att beskriva musiken var bland annat ”Djungel-techno”, ”Heroiskt ledmotiv”, och ”Lyckligt 
slut”. 

3.4 Repetitioner 

Arrangemangen skickades ut ungefär två och en halv vecka innan den första repetitionen med 
orkester. Första gången arrangemangen repeterades spelades de rakt igenom för få en känsla 
för musiken och inte haka upp sig på detaljer. Det mesta av arrangemangen gick att spela 
igenom utan stopp och avbrott. Där det ansågs svårast var i alla byten av tempo eller taktart. 
Det stället som omedelbart markerades för att repeteras mer detaljerat och omfattande under 
kommande rep var partiet i Metroid där taktarten främst är 5/4. Repeterandet av det partiet 
under den första orkesterrepetitionen gick mindre bra, men orkestern tog sig ändå igenom det 
och kom vidare till slutet av stycket. 5/4-partiet jobbades med mycket under kommande rep, 
framförallt inräkningen till partiet med dirigenten. 

En genomgående sak för flera musiker var att det kändes svårt med takträkning, till exempel 
vid långa pauser. Stråket och blåset kändes mer vana vid att räkna takter medan kompet 
upplevdes som ovana vid detta. Kompmusikerna försökte istället ta reda på hur det låter 
takten innan de ska börja spela efter en lång paus, ungefär som en ”cue” för att veta var de är i 
noterna. 

Jag nämnde i 3.1.2 att bindebågar och legatobågar skrevs in på viktiga insatser i stråket där 
det fanns en specifik tanke, och att stråkmusikerna fick bestämma själva hur de ville spela i 
resten av arrangemangen. Då det tidigt uppstod förvirring här och där hur vissa partier skulle 
spelas så bestämde musikerna inom stråket att en av dem skulle skriva ut symboler för upp- 
och nedstråk samt bindebågar och legatobågar i alla arrangemang. Personen som skrev in 
allting skickade foton på hur hen hade skrivit och bad resten av stråket skriva in detta i sina 
utskrivna stämmor så att alla spelade lika och det kunde se synkroniserat ut. 

Trumpetarna jobbade också tillsammans och bestämde vilka partier som de skulle spela 
unisont och vilka ställen de skulle turas om att spela på. De bestämde också själva vem som 
skulle spela över- och understämmor där det var tvåstämmigt. Detta gällde också klarinettister 
och saxofonister som också valde själva vem som spelade vad i tvåstämmigheter. 
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För att ha en stadigare grund under orkesterrepetitioner valde kompsektionen att repetera 
några gånger separat. Detta gjorde att de redan under orkesterrepetitioner hade spelat igenom 
arrangemangen några gånger och lättare kunde hålla takten och dynamiken emellan sig. Därav 
behövde dirigenten inte fokusera på hur kompet spelade under de stora repetitionerna utan 
kunde lägga tid och energi på hur orkestern låter tillsammans, hur viktiga insatser spelas 
samtidigt och andra detaljer. 

3.5 Konsert 

När jag tittar på konsertfilmen får jag några spontana reaktioner. Dels blir jag glad av att se 
musikernas ansiktsuttryck. När de får spela viktiga insatser tillsammans syns många glada 
miner och växlade blickar mellan olika sektioner. Det är också roligt att se hur flera musiker 
sitter och svänger till musiken till och med när de inte själva spelar. Till exempel sitter flera 
stråkmusiker och diggar glatt när blåssektionen har ett kraftigt solo. Ljudet känns för det 
mesta balanserat mellan instrumenten och det är aldrig ett ställe där jag tycker att något 
instrument inte hörs alls. Trumpetarnas val att turas om att spela de unisona partierna gynnar 
ljudbilden och de hörs varken för mycket eller för lite. 

Det märks tydligt genom hela framförandet att stråkmusikerna repat enligt samma 
stråkanvisningar och bågar. Särskilt underhållande blir det när de höjer upp stråkarna i luften 
när de precis avslutat en viktig fras, och när de avslutat hela låten. Det får en effekt som, om 
inte musiken och framförandet redan gjort detta, välkomnar applåder starkt. 

Det enda stället i något av styckena där svårigheter märks av är 5/4-delen i Metroid. När 
dirigenten ska räkna in så avbryts inräkningen mitt i och börjas om. Som en effekt kommer 
trumslagaren in något slag tidigare men anpassar sig omedelbart till kompet hen ska spela. 
Keyboardisten hakar på trumslagaren en takt senare för att vara säker på att det blir rätt. 
Under ett par sekunder märks osäkerhet av några andra musiker i orkestern men osäkerheten 
klaras upp snabbt och resten av partiet framförs utan osäkerheter på taktarten. 

4 Diskussion 
Var spelmusik menad att framföras för publik? Kanske inte, men när Koichi Sugiyama 
framförde sin Dragon Quest-konsert år 1987 så blev spelmusikkonserter ett fenomen 
(Greening, 2007). Konserten som har genomförts till detta projekt kommer oavsett process 
och resultat vara något jag lär minnas livet ut. Det har varit väldigt kul att arrangera, planera 
och iscensätta ett så stort projekt och extra tacksamt blir det när alla medverkande verkar ha 
haft så roligt under tiden. Kan tacksamheten hos de medverkande musikerna reflektera på att 
de under konserten haft kul, tyckt att musiken varit rolig att spela och känt sig betydelsefulla? 
Oavsett har jag en nyvunnen ambition att alltid göra alla stämmor i ett arrangemang 
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betydelsefulla. Man ska inte kunna plocka bort någon stämma utan att känna att någonting 
fattas eller att det blir någon skillnad, och ingen ska på något sätt känna att sin stämma är 
onödig och inte behövs (Sebesky, 1975). 

4.1 ”Bra arrangemang” 

När jag började skriva arrangemangen som skulle komma att framföras på projektets konsert 
hade jag först inte några stora tankar om hur spelbart det behövde vara. De flesta initiala 
svårigheterna med Super Mario och Metroid verkar dock ha identifierats under projektets 
gång och bearbetats innan framförandet. Musikernas entusiasm att spela dessa arrangemang 
visar absolut att de under ett flertal partier är roliga att spela. Trots att alla stämmor innan 
repetition har ansetts vara spelbara så är det vissa ställen i stämmorna där något annorlunda 
händer och musikerna får något extra utmanande. 5/4-delen i Metroid är ett parti som flera av 
intervjupersonerna tyckte såg väldigt intressant ut redan vid återkopplingssamtalen. 
Detsamma med huvudtemat i Super Mario som, trots vissa tekniska svårigheter och allmänt 
hoppiga stämmor, är välkänt bland många musiker även om man inte ens spelat TV-spelen. 

Min tidigare erfarenhet av arrangering har hjälpt mig skriva snabbt och effektivt, men min nya 
kunskap kan komplettera detta. Jag kan fortfarande skriva arrangemang lika effektivt som 
förut, men nu kan jag plocka med mig allt jag har lärt mig om instrumentens förmågor och 
svårigheter. Arrangeringen blir därmed effektiviserad då min nya kunskap hjälper att minska 
osäkerheten jämfört med tidigare. Eftersom det dyker upp färre frågor om stämmor och svåra 
partier minskar även antalet frågor under repetitioner, och styckena kan övas mer flitigt och 
detaljinriktat. En av intervjupersonerna uttryckte att, trots att det är roligt att öva in något mer 
avancerat stycke och känna att man lyckas när man väl lärt sig spela det, det också alltid är 
givande att spela något man inte behöver anstränga sig vid. Då kan man bara lyssna och njuta 
av det man spelar. 

…något man behärskar redan från början, men där man får tillfälle att bara njuta 
av musiken och inte tänka på någonting annat, alltså där själva cellon så att säga 
försvinner. – Vc1 

Arrangemangen har bearbetats med hjälp av musikerna i projektet. Dels har bearbetningen 
höjt arrangemangens kvalitet i mina ögon, och gett mig kunskap som jag kommer kunna 
använda i mitt framtida yrkesliv som arrangör och arrangeringslärare. Men har bearbetningen 
gjort arrangemangen roligare att spela? Jag har konsertfilmen, där jag kan se ansiktsuttrycken 
hos musikerna och glädjen som lätt uppstår vid flera partier och insatser. Dock kan jag säga 
att det som hjälpt musiken att bli roligare att spela för flera musiker är att musikerna fått vara 
delaktiga i skapandeprocessen. Eftersom de får denna känsla av delaktighet i arrangemangens 
slutgiltiga versioner känner de sig också extra delaktiga till musiken som helhet. Man kan 
därmed känna, som Vla1 nämnde, att ”man är betydelsefull på något sätt”. 
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Det går kanske inte att svara exakt på vad som gör ett ”bra arrangemang”. Enligt Tbn1 kan det 
vara när alla sektioner har mycket att göra, och enligt Sebesky (1975) kan det vara när det 
alltid finns något som är i fokus. Inom arrangeringslära, bland annat från Jansson (2003a), 
finns mycket övningsuppgifter där man ska låta melodin spelas av olika stämmor. Jag tycker 
att arrangeringslära bör understryka hur viktigt det är med denna variation och varför. Att det 
inte bara är för arrangörens övning, men också för att få alla musiker att känna sig delaktiga 
och betydelsefulla. 

4.2 Musikers upplevelser 

Att samla på sig olika musikers upplevelser och erfarenheter kan självklart bidra till hur man 
tänker som arrangör. När jag intervjuade musikerna frågade jag bland annat varför de började 
spela sitt instrument, vad de anser är roligast att spela och vad som är svårt. Svaret på dessa 
frågor kan berätta någonting om musikernas roll, bland annat vilken roll man förväntas ha vid 
ett visst instrument och vilken roll som är roligast att ha. Som cellist i en orkester kan man 
förväntas spela harmonikens bastoner i det låga registret men själv tycka att det är roligast 
med melodispel. 

Något värdefullt att ha med sig som arrangör är vikten av den enskilda musikerns upplevelser 
och erfarenheter. Inom mindre konstellationer och band kan man hela tiden anpassa den 
musiken man skriver och arrangerar efter vilka musiker man har med sig och vad de kan 
spela, vad de tycker är kul att spela och vad de helst inte spelar. Eftersom jag har bearbetat 
arrangemangen baserat på vad vissa av musikerna tyckt är roligast att spela, har jag gjort 
arrangemangen roligare att spela för just musikerna i mitt arbete. Situationen hade kunnat 
vara helt annorlunda ifall musikerna jag intervjuat inte hade varit dem som framfört 
arrangemangen, eftersom deras upplevelser och erfarenheter kan vara helt annorlunda från 
någon annans. 

4.3 Metoddiskussion 

Paulsson (2018, s. 11–12) frågade musiker om återkoppling som dels hjälpte hans 
arrangemang att bli fysiskt möjliga att spela men också musikerna att bli mer engagerade. Om 
liknande återkoppling handlar om att snabbt få svar på något man är osäker kan det absolut 
göra en arrangeringsprocess mer effektiv. Den återkopplingen jag använt mig av är mer 
formellt insamlad via planerade samtal och korrekturläsning på plats. Skulle det vara mer 
givande om musiker får läsa och skriva anteckningar på arrangemanget själva utan att jag 
sitter med? Något som kan hända under ett forskningssamtal är att intervjupersonen inte 
känner sig bekväm med eller vågar säga vad den faktiskt tycker till intervjuaren (Patel & 
Davidson, 1991). Detta hade gått att undgå ifall intervjupersonen fick någon dag på sig där de 
kanske får sätta sig ifred och till och med känna på stämman med sitt instrument. Då kanske 
de hade kunnat hitta fler saker som kan förbättras än om de bara hade läst stämman på plats? 
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Intervjuerna hade hög grad av standardisering och var i sig inte särskilt långa. En idé till nästa 
gång kan vara att man använder sig av något enklare medel för att samla upp det man behövde 
från intervjupersonerna. Hilber (2019, s. 11–12) utförde sina kvalitativa intervjuer via en 
chatt, alltså en textkonversation på internet. Detta har sina fördelar i att intervjupersoner kan 
känna sig fria att uttrycka sig bakom tangentbordet. Eventuellt skulle man kunna låna lite från 
enkätformen, i att intervjupersonerna får uttrycka sig fritt enligt ett frågeformulär. Nackdelen 
är att det tar längre tid för en intervjuperson att ställa upp på något sådant, medans mina 
intervjuer och återkopplingssamtal i genomsnitt tog mindre än en timme per person. Fördelen 
blir att flera datainsamlingar genomförs samtidigt och forskningen går snabbare. 

Syftet med arbetet var att engagera musiker kring spelmusik. Men går deras engagemang att 
mätas? När jag tittade på konsertfilmen visade sig många glada ansiktsuttryck i flera partier, 
även bland musikerna som inte hade hört originalmusiken innan de började repetera den. Det 
skulle vara intressant att utvärdera ett liknande framförande på samma sätt som Holmström 
(2010) gjorde, genom att intervjua musikerna som framfört spelmusiken. På så sätt kan man 
koppla deras tidigare erfarenheter och upplevelser kring spelmusik till deras framförande och 
hur de känner kring spelmusiken nu. 

En problematik som Holmström tar upp är att musiker lätt kan tröttna på spelmusiken efter 
bara några genomspelningar (ibid., s. 21, 26–29). Eftersom orkestern bara hade några få 
repetitioner inför konserten i mitt arbete fanns det inte mycket tid för musikerna att tröttna på 
det de spelade. Kanske hade vissa tröttnat ifall vi hade fortsatt spela dessa arrangemang flera 
konserter? Hade kontinuerlig bearbetning behövts för att arrangemangen skulle hållas 
intressanta? Konsertproduktioner som Video Games Live, som turnerar varje år med 
spelmusik, byter ut sin repertoar turnévis. Det är mest troligt att de gör detta för att det ska bli 
varierande för publiken som återkommer. Revidering och bearbetning av repertoaren kan 
likväl vara ett sätt att hålla en orkester engagerad i musiken, och bredda deras intresse för 
spelmusik genom att visa dem stycken från många olika kompositörer, spelgenrer och 
musikstil. 

4.4 Framtida studier 

Spelmusikens historia må bara ha varit bakgrunden till mitt arbete, men intresset för detta har 
vuxit under projektets gång. Det går att hitta många diskussionssidor och videoklipp på 
internet som teoretiserar ämnet, vilket håller uppe intresset för TV-spel och musik, men 
vetenskapliga artiklar om ämnet finns det få av. Hur komponerades musik till gamla NES-
spel? Vi vet hur David Wise och Neil Baldwin gjorde (Lloyd, Prabhu & Oji, 2008; 
www.dutycyclegenerator.com) men var deras system vedertaget? Hur gjorde de andra stora 
kompositörerna? Detta är något jag skulle vilja lära mig mer om. 

Använder man en kombination av litteratur om traditionell och klassisk arrangering (Jansson, 
1991, 2003a) och jazz- och modern arrangering (Gulz, 2001; Sebesky, 1975) kan man gå 



22  

långt. Jag tycker dock att arbetsmaterialet för att arrangera för rockensemble (Jansson, 2003b) 
kan vara väldigt användbart och på vissa sätt samla de olika instrumentgrupperna som 
komplement till kompsektionen. Jag skulle vilja se någon litteratur just om blandningen 
mellan de olika sektionerna och om balansen mellan elektriskt och akustiskt. Gary Brooker, 
grundare av rockbandet Procol Harum7, säger i en intervju att den största utmaningen med att 
lägga en orkester över ett rockband är att balansen ska bli korrekt (Engström, 2013). Har man 
tillgång till en orkester och ett rockband som ”objekt” skulle just denna balans kunna studeras 
för att skapa ett stöd för framtida arrangering. 

Något jag tycker arrangeringslära bör ta upp mycket mer av är vikten av musikers känsla av 
delaktighet i musiken. Den största delen av arrangeringsläran jag läst tar upp viktiga saker att 
tänka på som arrangör, men det är främst från tekniska och musikaliska aspekter, till exempel 
vad som klingar bra ihop och vilken stämföring som fungerar bäst. I framtida läroböcker om 
arrangering vill jag därför att man understryker vikten av att få alla musiker att känna sig 
delaktiga genom olika roller, och att man varierar dessa roller i alla stämmor och sektioner. 
Det är nämligen väldigt nyttigt att öva på detta som arrangör, för man övar då även på något 
av det viktigaste: Att få alla musiker i arrangemanget att känna sig betydelsefulla. 

 
7 Procol Harum är ett engelskt rockband, grundat år 1967, som blandar blues, r&b och soul-influenser med 
musikalitet från bland annat barockens klassiska musik. De har framfört sina låtar i orkesterversioner flera 
gånger. (www.procolharum.com)  
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