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Sammanfattning: 

Vårt examensarbete handlar om hur man går till väga för att arrangera och göra en liveshow 

med tv-spelsmusik i hårdrocksstil. Med detta menas att vi arrangerade om och bearbetade tv-

spelsmusiken för att passa sättningen i bandet som var keyboard, elgitarr, elbas och trummor. 

Konserten marknadsfördes och ett koncept har skapats kring bandet. Forskning kring rättigheter 

till tv-spelsmusik har gjorts för att få klarhet inom ämnet. Vårt mål under projektet har varit att 

utveckla oss själva inom arrangering, utveckla en liveshow och kunna ta ett steg på vägen för 

kunna lösa rättighetsfrågan angående tv-spelsmusik. Konserten genomfördes med ett mycket bra 

resultat där publiken verkade vara nöjda.
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1. Definition av viktiga begrepp: 

 

Amazon: Med detta syftar vi på webbshoppen på Amazon.com där man kan ladda ner låtar 

genom betalning. 

Arrangering: En tolkning av musik skrivet med noter. 

Commodore 64, CBM PET och Amiga: Hemdatorer som var som mest populära under 80-

talet. 

Community: Ett socialt nätverk på Internet.  

Facebook: En social community på internet där man kan prata med vänner, skapa fan-sidor 

med mera. 

First Class: En studentplattform där man får ut information om kurser, händelser och kan 

användas för att skicka e-post.  

Genrep: Generalrepetition, en sista repetition där man spelar igenom hela konserten. 

iTunes: En gratis media-spelare utvecklad av Apple. Det går även att köpa musik genom 

iTunes Store som är integrerad i programmet.  

JASRAC: Japans motsvarighet till STIM. 

Ljudchip: Chip som framställer ljud med hjälp av syntar. 

Music Factory: Skola som ligger i Skara. Har både gymnasie- och högskoleutbildning. 

NES: (Nintendo Entertainment System) Är en spelkonsol som var populär på 80-talet och i 

början av 90-talet. 

Repa/Repetera: När man övar på ett musikstycke själv eller tillsammans i ett band. 

Rigga: Ordna det praktiska inför och efter konserten, detta innefattar bära och transportera 

utrustning som ljud, ljus och instrument. Sedan ställa dem på rätt plats, förbereda scenen och 

dra kablar.  

 

Royalty: Procentuell ersättning till upphovsman som är beräknad per enhet. 

 

Samplingar: Korta inspelade ljud som kan användas i spel. 

Soundcheck: Ett moment som genomförs innan konsert där man testar så att all 

ljudutrustning fungerar och dess ljudnivåer.  

STIM: Svenska tonsättares internationella musikbyrå förvaltar rätten till svenskägd musik 

och genom avtal med likande organisationer i andra länder också musik skapad av utländska 

upphovsmän.  
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Spotify: Är en media-spelare där man kan strömma ner musik ifrån nätet gratis (finansierat 

av reklam) eller genom att betala (då slipper man reklam).  

Tabulatur: En form av notskrift för stränginstrument. 

 

Transkribera: Att översätta musik till noter. 
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2. Inledning: 

Om du någon gång spelat NES (Nintendo Entertainment System) så känner du säkerligen till 

musiken ifrån några spel. Hade du inte velat höra denna musik framföras live av ett band som 

spelar sjuttiotalsinspirerad hårdrock? 
Detta tror vi, därför har vårt examensarbete handlat om att göra en liveshow med bandet 

EpicNES. För att genomföra en liveshow behövs det arrangeras låtar, repetera dessa, 

genomföra en konsert och marknadsföra denna. En marknadsföring för EpicNES 

internationellt har påbörjats för att väcka intresse hos så många som möjligt. 

För att i framtiden kunna släppa musiken på skiva har en undersökning kring rättigheterna för 

spelen och deras musik genomförts. I denna undersökning har upphovsmän, spelbolag och 

andra organisationer kontaktats. 

Projektgruppen består av: 

Daniel Karlsson:  

Daniel har spelat keyboard i ungefär tretton år och är även grundaren av projektet EpicNES. 

Han står för det mesta av arrangeringen i gruppen då han är den i gruppen med mest kunskap 

inom detta område. Han har även varit med i flertalet band, släppt skivor, samt jobbat som 

frilansmusiker och har därför fått mycket erfarenhet av musikbranschen.  

Oscar Wigner: 

Oscar har spelat elgitarr i ungefär nio år och var med och grundade EpicNES. I projektet har 

han ansvar för planering, bokning och strukturering av arbetet. Tidigare erfarenheter från 

musikbranschen är att han spelat i diverse band och släppt en egenproducerad demo.  
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3. Bakgrund: 

Examensarbetet är en fortsättning på det tidigare projektarbetet som genomfördes av 

projektgruppen. Det handlade om att spela in tre låtar med tv-spelsmusik och sen släppa dem 

digitalt så de skulle gå att köpa på iTunes, Spotify, Amazon med flera. Denna digitala 

distribution inträffade aldrig så nu har projektgruppen valt att utveckla detta koncept till att 

framföra låtar live. 

Medlemmarna i projektgruppen är båda uppväxta med tv-spel och dataspel i olika former och 

det är en stor del av våra liv. Ett val att enbart inrikta oss på musik ifrån spel gjorda till NES 

(Nintendo Entertainment System) som är en spelkonsol från åttiotalet. 

Bandet EpicNES består av fyra medlemmar. Två av dem är medlemmarna i projektgruppen. 

De andra två är trummisen och basisten som blev rekryterade till det föregående EpicNES-

projektet där tre låtar spelades in. Trummisen Hampus Olsson var en vän till medlemmarna i 

projektgruppen, så därför blev han tillfrågad att gå med i bandet. Basisten Andreas Eliasson 

var även han en vän som medlemmarna i projektgruppen hade känt länge. Projektgruppen 

visste att de båda var mycket musikaliska och skulle klara av att spela låtarna utan problem. 

Den musikaliska inspirationen för bandet EpicNES ligger mestadels i hårdrock från 70-talet 

då bandet anser att detta sound passar in på deras musikaliska bakgrund. På Wikipedia 

förklaras 70-talshårdrock på följande sätt: ”Musiken karaktäriseras av tunga distade elgitarrer 

och ofta ljus och mer eller mindre skrikig sång; i Deep Purple och Uriah Heeps fall innehar 

även den tunga hammondorgeln en viktig del av ljudbilden.” Detta stämmer in bra på 

EpicNES förutom att det ej förekommer någon sång i bandet. Om man ska likna bandets 

sound vid andra band så kommer namn som Ekseption, Black Sabbath, Deep Purple och Thin 

Lizzy upp. 

4. Forskningsöversikt: 

Den forskning som projektgruppen har använt gjordes i det förra projektet som gruppen 

genomförde. I det projektarbetet försökte man ta reda på vad som gäller angående 

upphovsrätten för låtarna. Under det projektet drogs slutsatsen att det ej finns några fasta 

regler angående upphovsrätten till tv-spelsmusik. Den föregående projektrapporten finns 

länkad i källförteckningen. Detta blir då utgångspunkten i arbetet angående upphovsrätten då 

projektgruppen ämnar undersöka detta ämne ytterligare. 

Det finns band som spelar tv-spelsmusik, dessa anser projektgruppen inte ha samma 

musikaliska inriktning som EpicNES. Dessa band är Powerglove 

(http://www.myspace.com/powerglove), Armcannon (http://www.armcannon.com/), 

Minibosses (http://www.minibosses.com/) för att nämna några.  
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Angående arrangering av tv-spelsmusiken så har projektgruppen ej hittat någon tidigare 

forskning. Medlemmarna i projektgruppen har däremot studerat kurserna 

Arrangeringstekniker 1 och 2 vid högskolan i Skövde. En av medlemmarna har även studerat 

kurserna Gehörs- och musiklära samt Arrangering och komposition vid Uddevalla 

Gymnasieskola. 

5. Frågeställning: 

Hur genomför man en konsert med tv-spelsmusik? 

Hur etablerar man ett varumärke eller image hos ett band? 

Har skivbolag intresse av tv-spelsmusik? 

Vart ska man vända sig angående upphovsrätt hos spelmusik? 

5.1 Mål: 

Målet med examensarbetet är att skapa en färdig liveshow, en image för bandet, lansera 

bandet på internet, upprätta en kontakt med skivbolag och att försöka få klarhet i hur 

spelmusikbranschen fungerar.  

6. Metod:  

De metoder projektgruppen har använt sig av har varit: 

6. 1 Case: 

Projektgruppen har arrangerat fem låtar, samt arrangerat en konsert. Denna metod har använts 

för att få en mer praktisk förståelse för hur en konsert arrangeras. Den enda forskning som 

gjorts tidigare på arrangeringsområdet är det tidigare arbetet som genomfördes av 

projektgruppen då man arrangerade tre låtar för att sedan spela in dem i studio. 

6. 2 Intervju: 

Projektgruppen har intervjuat personer som tidigare har jobbat som tv-

spelsmusikskompositörer. Detta för att få större förståelse för hur rättigheterna fungerar. Man 

har även kontaktat STIM och JASRAC, samt alla företag som står bakom tv-spelsmusiken 

som har arrangerats. Även här har tidigare forskning gjorts av projektgruppen. Man kom 

dock aldrig fram till något konkret då upphovsrättsfrågan ej gick att lösa då projektet 

genomfördes. Forskningen som genomförs i detta arbete tar vid där det föregående arbetet 

avslutades. 

7. Tidsplan: 

Uppgift:   Start:  Färdigt: 

Arrangera medleyn  V.14  V.16 

Göra Myspace  V.15  V.17 

Bandlogotyp   V.15  V.17 
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Ta bandfoton   V.17  V.17 

Repetition   V.15  V.19 

Hemsida   V.18  V.19 

Spelning   12 Maj 

Marknadsföring  V.17  V.19 

Kontakta skivbolag  V.18  V.20 

Rättighetsfrågan  V.14  V.20 

Intervju   V.16  V.18 

 

8. Loggbok: 

Under arbetet har loggboken fungerat för att dokumentera vad som hänt under varje vecka. 

När dokumentationen var gjord analyserades hur mycket som gjorts varje vecka, hur 

tidsplanen hade följts och vad som skulle behöva göras den efterkommande veckan. Varje 

loggbok har även legat grund för handledningar som sågs som en viktig del av arbetet för att 

få råd, kritik och inspiration för veckans arbete. 

9. Undersökning: 

9.1 Arrangering: 

Arrangeringsarbetet har genomförts genom att lyssna igenom musik från en mängd olika spel 

till NES. Sedan har spel valts ut där projektgruppen gillat musiken och därefter har musiken 

från dessa arrangerats. Dessa arrangemang fick lägga grunden under repetitionerna då de 

sedan utvecklades successivt. 

Den spelmusik som arrangerades var Castlevania II, Castlevania III, Super Mario Bros, 

Blaster Master, Zelda II – Adventure of Link. Tre arrangemang som har tagits in i projektet 

kommer ifrån tidigare projektarbete, dessa är Castlevania, Ninja Gaiden och Metal Gear, 

dessa arrangerades om då vissa stämmor var omöjliga att spela samtidigt. Originalmusiken 

finns länkad i käll- och litteraturförteckningen. 

Super Mario Bros arrangerades på grund utav att projektgruppen ansåg att många människor 

skulle uppskatta den, därmed fokuserade man ej på det musikaliska innehållet och om det 

skulle passa in på bandets inriktning.  

Arbetsfördelningen under arrangeringen har varit att en av medlemmarna i projektgruppen 

haft ansvar för det praktiska arrangeringsarbetet, så som att transkribera melodier och 

arrangera dessa. Den andra medlemmen har gett respons och åsikter om arrangemangens 

struktur och uppbyggnad.  

Under ett arrangemang utnyttjades bassisten i bandet som är duktig på arrangering. Detta 

gjordes genom att en medlem i projektgruppen samarbetade med honom i framtagning 

arrangemanget Zelda II – Adventure of Link.  
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9.2 Repetition: 

9.2.1 Individuell repetition: 

Alla medlemmar i bandet fick arrangemangen för att gå igenom dem och se om deras 

stämmor gick att spela. De meddelade sedan arrangören om det gick att spela. Därefter övade 

alla individuellt inför repetitionerna med hela bandet. Målet var att alla skulle lära sig sina 

stämmor utantill. 

 Trummisen övade genom att lyssna på arrangemangen och göra personliga 

anteckningar, vilket för honom hade samma funktion som noter. För att förtydliga hur 

han skulle spela träffades han och arrangören och gick igenom alla arrangemang. 

 Gitarristen övade genom att lyssna på arrangemangen och genom att läsa tabulatur.  

 Keyboardisten lärde sig stämmorna medans han transkriberade och arrangerade 

låtarna. 

 Basisten lärde sig sina stämmor genom notläsning och lyssning. 

9.2.2 Gemensam repetition: 

Då basisten bodde på Orust och resterande medlemmar i bandet var bosatta i Skara så 

genomfördes ett rep utan honom. Hela bandet repeterade tre gånger tillsammans på Music 

Factory.  

Det repeterades en gång cirka två veckor innan konserten och två gånger dagarna innan. 

Arrangemanget till spelet Super Mario Bros omarbetades under den gemensamma 

repetitionen då bandet inte kände att det blev som de ville. 

Samma dag som konserten var genomfördes ett kortare genrep då det inte fanns tid att spela 

igenom alla låtar.  

9.3 Konsert: 

En diskussion inleddes om vart man skulle kunna hålla en konsert. Projektgruppen kom fram 

till att det fanns fyra möjliga konserttillfällen. Dessa kontaktades och efter att de svarat 

reflekterade gruppen om vilken konsertlokal som skulle passa bäst.  

 Harrys i Uddevalla: Osäkerhet kring datum och om det fanns någon möjlighet att 

boka en konsert gjorde att denna valdes bort 

 Mangos i Skara: Det var osäkert om en konsert skulle kunna genomföras. Därför 

valdes denna bort. 

 Skara studentkår: Hos denna lokal kontaktades en konsertarrangör och den ville att 

bandet skulle dela på speltiden med flera band och då inte få spela i mer än en 

halvtimma. Detta tyckte inte projektgruppen var bra och talade med studentkåren 

själva om att arrangera en egen konsert med förslag på tv-spelstema på studentpuben. 

Konsert bokades den 12 maj då alla bandmedlemmar kunde då.  
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Då Skara studentkår ej hade ljud- och ljusanläggning som var anpassad för konserter lånades 

en av Music Factory. Detta kunde projektgruppen göra då studenter som går på skolan har 

tillgång till detta gratis.  

Projektgruppen frågade tre personer om de kunde sköta ljudet på konserten men de två första 

svarade nej och den tredje sa att denna kunde. Denna dök dock inte upp på konserten men det 

visade sig inte vara några problem att köra utan ljudtekniker. 

Nästa steg var att frakta utrustning till konsertlokalen från Music Factory och rigga upp på 

den tiden det var bestämt med studentkåren. När detta var gjort genomfördes ett soundcheck 

och ett kortare genrep. Därefter bestämdes vilken tid bandet skulle träffas i konsertlokalen 

och vilken ordning man skulle spela låtarna i.  

Låtordningen blev: 

Del 1: 

- Ninja Gaiden 

- Metal Gear 

- Castlevania II 

- Blaster Master 

Del 2: 

- Castlevania III 

- Super Mario Bros 

- Zelda II – Links Adventure 

- Castlevania III 

När konserten var slut ville publiken höra mer och då framfördes en del av Super Mario Bros 

som extra nummer.  

Dagen efter konserten riggade bandet ner och körde tillbaka ljud- och ljusutrustningen till 

Music Factory.  

9.4 Marknadsföring: 

9.4.1 Marknadsföring för konsert: 

Från början var tanken att marknadsföringen för konserten skulle genomföras genom att sätta 

upp affischer på Music Factory och på Skara studentkår. Detta genomfördes dock inte då det 

visade sig att räcka gott och väl med att marknadsföra via Facebook.  

Facebook-marknadsföringen genomfördes genom att skapa en grupp och ett evenemang. Där 

kunde man då bjuda in människor som är medlemmar på Facebook till gruppen och 

evenemanget. 
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9.4.2 Marknadsföring för bandet: 

Här användes främst Myspace och Facebook: 

Facebook-gruppen användes även här för att sprida information om bandet, där lades det även 

upp låtar som det gick att lyssna på.  

Myspace-sidan användes som bandets ansikte utåt. Om någon ville veta något om bandet 

eller om de ville lyssna på bandets låtar så fick de vända sig till Myspace-sidan. Detta gjorde 

att man var tvungen att arbeta fram en design för sidan. Först kontaktades en person som 

skulle ordna detta åt bandet, men då denne inte förstod vad bandet var ute efter så gjordes 

designen på egen hand av projektgruppen istället. Ett program som hette FriendBlaster Pro 

användes för att lägga till vänner på Myspace. Detta för att Myspace-sidan skulle få publicitet 

och nå ut till så många människor som möjligt. Ett meddelande skickades med vänförfrågan 

där man presenterade bandet och bad folk att lyssna på det. 

E-postmeddelanden skickades till intressenter som projektgruppen ansåg var viktiga. Bland 

dessa fanns webbradiostationer, bloggare och diverse tv-spelssidor.  

Samma person som var anlitad för att göra bandets Myspace hade anlitats för att göra 

hemsida, logotyp och ta bandbilder. Men eftersom den personen inte ansågs lämplig för detta 

togs beslut om att göra logotyp själva och att hemsida inte behövdes. 

Det beslutade att kontakta två andra fotografer där projektgruppen beslutade sig för att låta en 

utav dem ta bilder. Då det var viktigt att ta bilderna när alla bandmedlemmar var samlade 

togs det ett beslut om att ta kort den 13 maj. Men då fotograferingen var planerad att äga rum 

utomhus gick detta inte att genomföra då det regnade och var mulet vilket inte passade för 

fotografering. 

 

9.5 Rättigheter: 

Kontakt upprättades med JASRAC, som är japanska STIM med förhoppningen att lösa 

upphovsrättsfrågan angående upphovsrätten till tv-spelsmusiken. Om inte det skulle gå fanns 

ändå förhoppningen att de skulle vidarebefordra projektgruppen till de intressenter som hade 

hand om detta. 
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För att få reda på vad som gäller angående rättigheter så har projektgruppen skickat e-post till 

följande intressenter: 

Sunsoft Spelföretag som gjort Blaster Master 

Nintendo Spelföretag som gjort Zelda II: The adventure of Link och Super Mario Bros 

Tecmo Spelföretag som gjort Ninja Gaiden 

Konami Spelföretag som gjort Castlevania 1,2, 3 och Metal Gear 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

JASRAC Japanska motsvarigheten till STIM 

 

Länkar till respektive intressenters hemsidor finns i källhänvisningen. E-posten som 

skickades finns med som bilagor. 

 

9.6 Ta kontakt med skivbolag: 

Försök till kontakt med japanska skivbolag inleddes, detta genom att skicka ut e-post till 

cirka tjugo japanska skivbolag. Det kontaktades även ett svenskt skivbolag som en medlem i 

projektgruppen tidigare haft skivkontrakt med. 

9.7 Intervju med upphovsmän:  

Genom att söka på Internet så kunde man hitta information och e-post adresser till 

spelmusikutvecklare, en webbadress finns länkad i käll- och litteraturförteckningen. 

Projektgruppen skickade e-post med intervjuer till ett tiotal personer som komponerat musik 

till NES. 
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10. Resultat: 

10.1 Arrangering & Repetition: 

Resultatet av arrangeringen blev fem nya arrangemang. Projektgruppen hade tre arrangemang 

sedan tidigare, så nu fanns det totalt åtta arrangemang.  

Resultatet av repetitionerna var att alla bandmedlemmar lärde sig sina stämmor och att 

låtarna kunde framföras. 

10.2 Konsert: 

Konserten hölls den 12 maj i konsertlokalen Smedjan som är Skara studentkårs pub. Det kom 

mycket folk till arrangemanget och både ljud och ljus till konserten ordnades av 

projektgruppen. 

10.3 Marknadsföring: 

Det gjordes en marknadsföring för konserten och en marknadsföring för bandet i sig. 

10.3.1 Marknadsföring för konsert: 

Skara studentkår gjorde ett utskick där de skrev att bandet EpicNES skulle spela på Smedjan 

och att puben hade tv-spelstema. Det uppstod intresse kring arrangemanget så folk klädde ut 

sig till tv-spelsfigurer och konsertlokalen pyntades med ett tv-spelstema.  

Denna marknadsföring gjorde att gästlistan till studentkåren blev full och många 

kårmedlemmar besökte Smedjan just denna kväll.  

10.3.2 Marknadsföring för bandet: 

Här gjordes en marknadsföring på Internet. Resultatet av detta var att bandet började synas på 

Internet och kommentarer från fans började strömma in på Myspace-sidan (se 

källförteckning) och på e-postkontot, samt att bloggare och webbradiostationer började 

intressera sig för bandet.  

Olika logotyper togs fram för att etablera ett sorts varumärke och en biografi skrevs på 

engelska.  

10.4 Rättigheter: 

Projektgruppen har fått svar från Sunsoft, Nintendo, STIM och JASRAC. Sunsoft svarade att 

de gick med på att bandet kan släppa musiken, på följande villkor: 

 De ska få detaljerad information angående skivsläppet 

 De ska få fem exemplar av skivan 

 Sunsoft ska stå som kompositör 

 Sunsoft ska stå som copyright-innehavare till låten 
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Nintendo svarade att de nekar all användning av dess musik. JASRAC svarade att 

Castlevania, vissa låtar i Super Mario Bros och Metal Gear administreras utav dem, därmed 

kan man spela in dessa låtar och då lösa upphovsrättsfrågan. För andra speltitlar 

rekommenderar dem att kontakta spelföretagen för att lösa rättigheterna för musiken, denna 

ståndpunkt har även STIM. 

10.5 Ta kontakt med skivbolag: 

Från början var tanken att ta kontakt med japanska skivbolag, då tron om att den japanska 

marknaden för tv-spelsmusik skulle vara stor, dock visade inga skivbolag något intresse. 

Intresse från USA visades där de ville släppa bandets låtar digitalt. 

Från början var målet att projektgruppen skulle inrikta sig på den japanska marknaden, men 

efter att ha skickat 15 – 20 e-postmeddelanden utan att få ett enda svar så ändrades målet. Det 

fanns några mindre intressenter i USA som ville släppa en skiva digitalt, men detta var inte 

intressant för bandet. 

Ett svenskt skivbolag kontaktades då keyboardisten i bandet tidigare varit kontrakterad på 

det. Skivbolaget svarade att de hade mycket att göra just nu, men att bandet skulle kontakta 

dem i sommar igen.  

10.6 Intervju med upphovsmän: 

Projektgruppen har gjort fyra intervjuer med upphovsmän som har skrivit musik till NES. 

Intervjufrågorna finns med som bilaga. 

11. Analys: 

11.1 Tidsplan: 

Denna var en grovplanering för projektet och listade vad som skulle göras och ungefär när. 

Detta ändrades dock under arbetet och olika moment blev flyttade och ett blev struket. Det 

moment som inte genomfördes var att göra en hemsida. Momentet med att göra en hemsida 

blev struket på grund av att projektgruppen ansåg att Myspace-sidan fungerade ungefär 

likadant. På Myspace kan man göra nästan alla saker man kan på en hemsida och dessutom få 

utrymme att lägga upp musik på. 

 

11.2 Arrangemang: 

Då arrangeringsarbetet krävde en kreativ process kunde det under vissa perioder av projektet 

gå långsamt och därmed kunde inte tidsplanen följas. När det gick långsamt i arrangeringen 

led resterande delar av projektet då detta gjorde att projektgruppen blev oinspirerad och 

oproduktiv. Detta ledde till att ett beslut togs om att arrangera fem låtar istället för sex då 

kvaliteten på arrangemangen skulle hålla en högre kvalitet. För att finna inspiration var 

handledningarna viktiga då projektet blev ifrågasatt och problem togs upp av handledarna. 

Projektmedlemmen som hade huvudansvar för arrangeringen fick också råd om att ta en paus 

ifrån arrangeringen och försöka tänka på annat.  
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11.3 Repetition: 

Eftersom alla bandmedlemmar övat flitigt på sina stämmor individuellt och alla har haft tid 

att lyssna in sig på arrangemangen kunde de gemensamma repetitionerna genomföras på ett 

effektivt sätt.  

På grund utav att Super Mario Bros spelmusik inte var anpassad för bandets inriktning 

omarbetades det repetitionen och blev förbättrat av de åsikter bandet hade och nya idéer 

kläcktes. Detta arrangemang höll inte samma nivå som de övriga arrangemangen.  

 

11.4 Konsert: 

Konserten bokades på Skara studentkår på grund av att den kunde bokas med kort varsel på 

grund av att det ej fanns några bokningar där. Det var även bra att genomföra konserten i 

Skara då bandet hade många kontakter som var intresserade av att besöka konserten där. 

Bandet fick ej något betalt för att det ej fanns något intresse för detta. Tanken var att uppföra 

konserten för första gången inför publik för att se om konceptet fungerar. I fortsättningen 

kommer dock bandet att ta betalt för att spela därför att det ligger mycket jobb bakom att 

arrangera, repetera och genomföra en konsert. 

Inför konserten behövdes en sorts image arbetas fram hos bandet. En första tanke var att 

trycka upp egna t-shirts med bandnamnet på. Men eftersom inte tiden fanns att göra detta 

valdes det att beställa fyra t-shirts ifrån en webbsida med tryck från Nintendo-spel.  

Ett problem som uppstod innan konserten var att ljudteknikern inte dök upp. Lösningen blev 

att en vän till bandet tillfrågades. Vännen befann sig redan i lokalen, så denne fick kontrollera 

om ljudet var bra. 

Projektgruppen valde att dela upp konserten i två delar för att ge publiken en chans att handla 

i baren och besöka toaletten i pausen samt att bandet skulle få en paus. En annan anledning 

var att man ville dra ut på tiden istället för att spela alla låtar på en gång på grund av att 

bandet var det enda för kvällen. 

Responsen efter konserten var god då mycket beröm togs emot från publiken. 

Bandmedlemmarna har fått höra att konserten var den bästa som har varit på Skara studentkår 

någonsin från två personer som var där. 

Till en början upprättades en kontakt mellan en arrangör och en medlem i projektgruppen för 

att undersöka möjligheten till en spelning. Då speltiden var begränsad ansåg bandet att det 

var för kort tid och beslöt att inte spela. Dock så uppstod ett missförstånd mellan arrangören 

och bandet då arrangören trodde att bandet skulle spela även om bandet hade beslutat att inte 

spela på grund av dålig kommunikation. 
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11.5 Marknadsföring: 

11.5.1 Marknadsföring för konserten: 

Eftersom att gästlistan för Skara studentkår blev full så anser projektgruppen att 

marknadsföringen var lyckad. De medel som användes för att marknadsföra konserten 

fungerade på ett mycket tillfredställande sätt. 

11.5.2 Marknadsföring för bandet: 

Att döma utifrån de kommentarer som folk skrivit på bandets Myspace har marknadsföringen 

lyckats till viss del. Utav ungefär 70 kommentarer har cirka 30 kommentarer handlat om 

bandets musik medans resterande varit skräppost eller reklam. Gerillamarknadsföringen med 

programmet FriendBlaster Pro gjorde att bandet fick mycket uppmärksamhet de tillfällen som 

det lades till vänner på Myspace. Många hörde av sig med kommentarer om vilka låtar de 

tyckte var bäst och vissa erbjöd sig att hjälpa till på olika vis. En person erbjöd sin hjälp med 

att skapa skivomslaget till bandets kommande skiva. Det kom även meddelanden till bandets 

e-post där de skrev att de uppskattade bandets låtar.  

Man kan inte visa att bandets popularitet ökat på grund utav intervjuerna, eller 

omnämnandena på bloggar.  

11.6 Rättigheter: 

Projektgruppen försökte kontakta samtliga speltillverkare men bara två svarade. Nintendo 

svarade nej och Sunsoft svarade ja, fast med vissa villkor. Meddelandet från Nintendo var en 

sorts mall som de skickar ut till alla som ber om att få använda deras musik. De påstår att de 

får för många förfrågningar för att kunna behandla dem. Sunsoft svarade däremot personligt 

på e-posten där de förklarade vad som måste göras för att låten skulle få släppas på en skiva. 

Detta är fullt förståeligt då de inte bara kan släppa iväg musiken hur som helst. Utifrån det 

JASRAC svarat, verkar det som att det samlas in royalties från viss musik ifrån tv-spel 

eftersom de finns med i JASRAC-registret.   

11.7 Ta kontakt med skivbolag: 

Projektgruppen skickade e-post till skivbolag i Japan med förhoppningen att kunna inleda ett 

samarbete. Detta var dock totalt lönlöst då de inte fick ett enda svar. Anledningen till detta 

var nog att skivbolagen inte var inriktade på bandets musikstil, eller att skivbolagen inte 

kunde engelska.  

Istället skickades e-post till keyboardistens gamla skivbolag som är inriktat på 70-

talsinfluerad progressiv rock. Projektgruppen ansåg att bandet passade in på skivbolagets 

inriktning och skivbolaget var mycket positiva och gillade vad de hörde. De bad att bandet 

skulle kontakta dem igen till sommaren för ett eventuellt samarbete.  
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11.8 Intervjuer: 

Projektgruppen skickade ut intervjuer till så många som möjligt och kriteriet för att bli 

intervjuad var att ha skrivit musik till ett spel som släpptes till NES. Fyra personer 

intervjuades för att få en bättre insikt i hur tv-spelsbranschen såg ut på 80- och 90-talet. Detta 

kan kopplas till frågeställningen ” Vart ska man vända sig angående upphovsrätt hos 

spelmusik?” 

Här kommer en sammanställning av intervjuerna och frågorna som ställts. 

Hur började din karriär i tv-spelsmusikbranschen?  

Här svarade de alla olika och hade olika ingångar till branschen, men alla de intervjuade 

började sin karriär under 80-talet.  

Intervjuperson 1 

Denne började sin karriär i branschen genom att hans brors rumskamrat frågade om han ville 

göra musik till ett spel. Men han säger att det i princip inte fanns någon spelmusikindustri när 

han började. I början tjänade han inte pengar på musiken utan gjorde jobbet gratis. Därefter 

sa hans arbetsgivare att han måste få betalt för att detta ska vara lagligt.  

Intervjuperson 2 

Började med att göra covers på existerande låtar så han skulle lära sig skriva musik och sen 

skickade han både sina covers och sina egna låtar till spelföretag. Efter det följde han upp 

med ett telefonsamtal där han frågade om de ville köpa hans musik. 

Intervjuperson 3 

Startade som programmerare på Commodore CBM PET för att sedan fortsätta på 

Commodore C64. På ett C64 evenemang formade han och en kompis ett företag som gjorde 

spelljud och musik. De fick sitt första uppdrag i mitten av 80-talet. 

Intervjuperson 4 

Började på Amiga och började runt 1988 med att skapa en serie med demos som blev 

distribuerade av ett företag. När han hade arbetat upp ett namn inom branschen skicka han 

demos till ett spelföretag som blev imponerade av hans musik.  

Hur såg avtalen ut för en tv-spelsmusikkompositör under åttiotalet? 

Här var svaren också varierande och det har visat sig att det var olika sorters avtal. En del 

fick förskott på spelen, en del fick betalt för varje låt och en del fick även royalties.  

Anledningarna till att detta varierar så mycket kan vara att spelmusikmarknaden var så pass 

ny.  

Är avtalen annorlunda nu? 

Det verkar som att beroende på hur bra det gått för de olika personerna i branschen så har de 

olika bra avtal idag.  

Intervjuperson 4 säger att det var bättre avtal under 80-talet på grund av att konkurrensen är 

mycket högre idag bland kompositörerna, därför får de ej lika bra betalt nu. Intervjuperson 3 

påstår att musikbudgeten i spelen är mycket högre idag, så kompositörerna får bättre betalt. 
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Intervjuperson 1 säger att hans avtal tenderar vara att företaget köper rättigheterna från 

upphovsmannen. Intervjuperson 2 säger att det är sällsynt att få royaltyavtalen. 

 

Vad är den största skillnaden mellan idag och när du började? 

Den största skillnaden är alla överens om. Spelindustrin är mycket större idag och det är 

hårdare konkurens för att få jobben. Förr i tiden var branschen mer avslappnad och man hade 

mer frihet i arbetet. Idag måste man kolla av med sin arbetsgivare mer för att man ska veta att 

man gör vad de vill ha. Under 80-talet var det färre personer inblandade i skapandet av spel, 

det var fyra-fem personer som gjorde ett spel på några månader, idag är det tjugo till 

tvåhundra personer som gör ett spel under ett till tre år.  

Intervjuperson 4 säger att en av de stora skillnaderna är att på 80-talet började de med tre 

eller fyra kanaler ljud som sedan utvecklades till fyra kanaler med samplingar, som sedan 

utvecklades till cd-format där ljuden inte längre var genererade av något ljudchip. När de 

portabla konsolerna blev populära återgick man till att generera musik och ljud med ljudchip 

fast idag med åtta kanaler med samplingar.  

Äger du rättigheterna till musiken du komponerat? 

De flesta av kompositörerna äger rättigheterna till musiken på några av titlarna de har gjort 

musik till, oftast de äldre.  

Om nej, vem äger rättigheterna och vad var uppgörelsen? 

Generellt så äger bolagen de arbetat för rättigheterna till musiken eftersom de under tiden de 

skapar musiken är anställda av spelbolagen. I vissa fall så står det i avtalet att kompositörerna 

inte ens får omnämnas och i andra fall så omnämns kompositörerna men de äger inga 

rättigheter.  

En annan avtalsform verkar vara att spelbolagen köper musiken för engångssummor utav 

kompositörerna.  

Vad har du för åsikt om dagens rättighetssystem i spelmusikindustrin? 

Utifrån intervjuerna så verkar de flesta tycka att det är ett helt okej system att jobba för ett 

företag utan att få några rättigheter till musiken de skapat. En av de intervjuade jämför t.ex. 

musiken i spel med de som har programmerat kod och de som gjort grafiken. De som gör kod 

och grafik får ingen royalty för sin kod eller sina bilder och figurer, varför skulle de som gör 

musiken få det då?  

En annan tycker att det är väldigt dåligt. Han säger att ASCAP och BMI samlar in royalties 

från webb-baserade spel och säger att de flesta kompositörerna aldrig får tillbaka 

rättigheterna för sina låtar och de flesta företag inte samlar in några royalties. Och därför 

påstår han att ASCAP samlar in royalties och stoppar i egen ficka.  

Hur känner du inför att band spelar musik som du har komponerat? 

Alla kompositörer blir glada över att band vill spela deras musik. De tycker det är kul och det 

gör dem stolta att någon vill spela låtar de har komponerat.  

 



 

17 

12. Slutsats & diskussion 

Den musiken man spelar kanske inte passar på alla spelställen. När man har upprättat en 

kontakt med ett spelställe kan det vara bra att ge dem någon anledning till varför just ditt 

band skall spela där. När vi bokade vår konsert på Skara studentkår så föreslog vi att man 

kunde ha ett tv-spelstema i samband med konserten så man levererade ett färdigt koncept till 

spelstället och inte bara en konsert där det spelas tv-spelsmusik. 

Innan konserten måste man alltså genomföra en del marknadsföring för att folk ska komma 

på spelningen. Beroende på var man håller sin konsert och så vidare behövs nog olika mycket 

marknadsföring.  

Missförståndet med arrangören kunde ha undvikits om en bättre kommunikation använts. 

Detta då en muntlig diskussion gjorde att bandet inte trodde att det skulle vara spelning och 

arrangören trodde att bandet skulle spela. 

När man skall etablera ett band eller varumärke måste man synas så mycket som möjligt 

anser projektgruppen. Beroende på storleken på bandet och vilken publik man vill inrikta sig 

på kan olika marknadsföringsplattformar användas. I vårt fall har Myspace och Facebook 

fungerat som de största marknadsföringsverktygen för konserten. Myspace-sidan har fungerat 

som bandets ansikte utåt då det är den folk hittar när de söker efter bandet, eller om man ska 

tipsa någon om bandet. Därför är det viktigt med en tydlig design och enkel design. 

”Besökare ska bli informerade inte förvirrade” skriver tidningen Studio (Studio nr 3 2010). 

Artisten Miss Li som blev intervjuad i samma tidning säger att hon tror att ”det var ganska 

avgörande för att nå ut till publiken så pass snabbt.” 

Då Facebook är mycket populärt nu enligt www.joinsimson.se (se käll- och 

litteraturförteckning) kan man nå ut till många människor med information och nyheter på ett 

enkelt sätt. Det är bra då fan-sidan på Facebook blir som en mötesplats där fans kan träffas 

för att prata om bandet och det är även lätt för bandet att skicka ut nyhetsbrev till fansen. 

Detta är ej lika utbrett på Myspace. Därför fyller Myspace och Facebook olika funktion och 

kompletterar varandra på ett mycket tillfredställande sätt. 

Det har visat sig ge mycket bra resultat att kontakta mycket folk via e-post. Vi har spenderat 

mycket tid till att hitta e-postadresser till bloggare, webbradiostationer, diverse tv-spelssidor 

med mera. Dessa har oftast varit mycket hjälpsamma och vi har fått mycket gratis publicitet 

genom dem. Communityn kring tv-spel och tv-spelsmusik verkar vara mycket stark och den 

allmänna inställningen är att man hjälper varandra. 

För att skivbolag skall ha intresse av ens band tror vi att det måste vara etablerat. Idag har 

skivbolag inget intresse av att utveckla ett band under en lång tid, utan vill ha en färdig 

produkt från början.  

I vårt fall fanns redan en kontakt mellan en medlem i projektgruppen och ett skivbolag var 

det lättare att väcka skivbolagets intresse. Vi tror dock att man måste lösa alla rättighetsfrågor 

innan man kan inleda samarbete med skivbolag, då detta skulle ta för mycket tid och resurser 

från skivbolaget.  
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För att lösa rättigheterna så har vi kommit fram till att man bör kontakta spelföretagen i första 

hand. Detta på grund att det oftast är dem som har hand om detta. Om detta inte skulle 

fungera så kan man gå vidare till att kontakta STIM eller JASRAC för att få hjälp. Vi fick 

även tips om en sida som har hand om gamla kontrakt angående vem som äger rättigheterna 

till tv-spelsmusik. Vi fick ett blank nej från Nintendo samtidigt som de uppmanade oss att ta 

hjälp av en advokat för att ta reda på om man kan hitta någon lösning. De verkar ej vara 

villiga att hjälpa till alls då de påstår att de har för lite personal för att kunna klara av detta. 

En sak som motsäger detta är att Super Mario Bros finns registrerad hos STIM och JASRAC. 

Detta innebär då att royalties kan utbetalas till Nintendo eller upphovsmannen om man spelar 

in den. Vi har kommit fram till att det är ungefär lika tidskrävande att leta fram fakta 

angående rättigheter som att arrangera och repetera in låtar. Vi hoppas kunna upprätta 

kontakter som gör att detta blir smidigare. När bandet blir större så kanske de stora aktörerna 

tar oss mer seriöst.  

I intervjudelen av rapporten så kunde den sista frågan ha ställts annorlunda. Den frågan 

projektgruppen använde var ”hur känner du inför att band spelar musik som du har 

komponerat?” Denna fråga kunde ställts annorlunda då det borde tagit upp hur 

kompositörerna känner inför att EpicNES som band skulle tjäna pengar på deras 

kompositioner.  
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9. Käll- & Litteraturförteckning: 

 

NES - http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System 
 (Hämtat den 20 maj 2010) 

ASCAP - http://www.ascap.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

BMI - http://www.bmi.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

Sunsoft - http://www.sunsoftgames.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

Tecmo - http://www.tecmogames.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

Konami - http://www.konami-europe.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

STIM - http://www.stim.se/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

Music Factory - http://www.musicfactory.se/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

JASRAC - http://www.jasrac.or.jp/ejhp/index.htm (Hämtat den 21 maj 2010) 

Nintendo - http://www.nintendo.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

Myspace - http://www.myspace.com/epicnesband (Hämtat den 21 maj 2010) 

Facebook - http://www.facebook.com/ (Hämtat den 21 maj 2010) 

Intervju med EpicNES på Higher Plain Music - 

http://higherplainmusic.com/2010/05/08/whispers-of-the-plains-epicnes/  

(Hämtat den 21 maj 2010) 

 

Länk till en dokumentation av konserten - 

http://dl.dropbox.com/u/4481899/EpicNES/Smedjan%202010/Semedjan2010.zip (Hämtat 

den 21 maj 2010) 

 

Lista på spelmusikkompositörer till olika spel - 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_musicians (Hämtat den 31 maj 2010) 

Projektarbete i Musik- och ljudproduktion av Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

http://dl.dropbox.com/u/4481899/EpicNES/EpicNES_Oscar_%26_Daniel%28reviderad2%29

.pdf (Hämtat den 31 maj 2010) 
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Statistik om angående Facebook: http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/ (Hämtat 

den 1 juni 2010) 

Originalmusik från Ninja Gaiden http://www.youtube.com/watch?v=e23LwxQolpc (Hämtat 

den 31 maj 2010) 

Originalmusik från Blaster Master http://www.youtube.com/watch?v=P-Ebsa_Pc9U (Hämtat 

den 31 maj 2010) 

Originalmusik från Castlevania http://www.youtube.com/watch?v=KI2aB86u-zQ (Hämtat 

den 31 maj 2010) 

Originalmusik från Castlevania II http://www.youtube.com/watch?v=SwiKP7etEnc (Hämtat 

den 31 maj 2010) 

Originalmusik från Castlevania III http://www.youtube.com/watch?v=Z1l4ourOqtY (Hämtat 

den 31 maj 2010) 

Originalmusik från Super Mario Bros http://www.youtube.com/watch?v=b7dX7kZlzUY 

(Hämtat den 31 maj 2010) 

Originalmusik från Zelda II http://www.youtube.com/watch?v=EAaBxdJtmwY (Hämtat den 

31 maj 2010) 

Originalmusik från Metal Gear http://www.youtube.com/watch?v=-r0lEkwtqQU (Hämtat den 

31 maj 2010) 
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http://www.youtube.com/watch?v=SwiKP7etEnc
http://www.youtube.com/watch?v=Z1l4ourOqtY
http://www.youtube.com/watch?v=b7dX7kZlzUY
http://www.youtube.com/watch?v=EAaBxdJtmwY
http://www.youtube.com/watch?v=-r0lEkwtqQU
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Bilaga 1 – Loggbok 

 

Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.13 

Övriga Noteringar: 

 

Önskas handledning: 

Ja. 

Ca 15:30 

 

 

  

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört - 

Sign 

Gjorts under 

hela veckan 

Daniel & 

Oscar 

Välja låtar Lyssna 

på 

musik 

     OW, DK 

2/4 Daniel Ta kontakt 

med 

spelställe 

      DK 

Gjorts under 

hela veckan 

Daniel & 

Oscar 

Spåna på hur 

projektarbetet 

skall läggas 

upp 

      OW, DK 
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Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.14 

Övriga Noteringar: 

 

Önskas handledning: 

Ja, samma tid som veckan innan 
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Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

5-6 April  Daniel 

& Oscar 

Arrangera Blaster 

Master 

Arrangera 

i Sibelius 

Jobba gemensamt Arret klart    OW,DK 

7/4 Oscar Skicka mail till 

STIM & 

Spelställe 

(Smedjan SLU) 

E-post Jobbar gemensamt Inte än Få svar Vänta Sen 

ringa 

OW 

7/4 Daniel Påbörja 

arrangering av 

Castlevania 2 

Arbeta i 

Sibelius 

Jobbar gemensamt Påbörjat 

arrangeringen 

   DK 

8/4 Daniel 

& Oscar 

Arrangera 

Castlevania 2 

Arbeta i 

sibelius 

Jobba gemensamt     OW, DK 

9/4 Daniel Arrangera 

Castlevania 2 

Arbeta i 

Sibelius 

Jobba gemensamt Arret klart    DK 

10/4 Oscar Ringt STIM Ringt Jobba gemensamt Fick inget svar Fick inget 

svar 

Ringer på 

måndag igen 

 OW 

10/4 Oscar Skickat ett till 

mail angående 

SLU och spelning 

E-post  Jobba gemensamt Inte fått svar än    OW 

9/4 Daniel Tagit kontakt med 

eventuell 

hemsidedesigner 

Pratat med 

kontakter 

Jobba gemensamt Fått kontakt med 

en tjej som 

verkar vara på 

Inte spikat 

något än 

Skall spikas så 

snart som 

möjligt 

 DK 
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Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.15 

Övriga Noteringar: 

 

Önskas handledning: 

Ja 
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Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

12/4 Daniel 

& 

Oscar 

Gå på 

föreläsningar i 

skolan 

Gå till 

skolan 

Gemensamt Fått 

inspiration 

   OW,DK 

12/4 Oscar Samlat ihop 

mailadresser 

till japanska 

skivbolag 

Internet Jobba gemensamt Fått ihop 

mailadresser 

till ca 40 

skivbolag 

  Kan skicka 

massutskick 

till dem 

OW 

13/4 Oscar Ringt till 

Anna-Karin 

på kåren 

Ringa Jobba enskilt Hon skulle 

kolla upp lite 

grejer, 

kontakta 

Alexander 

Vi får vänta på 

svar 

  OW 

13/4 Daniel Varit på Ellös 

och arrangerat 

Sibelius Arbetat 

tillsammans med 

Andreas som 

spelar bas 

    DK 

13/4 Oscar Börjat skriva 

biografi 

Word Jobba enskilt Skrivit en 

kort biografi 

som lagts upp 

på myspace 

Ej 

genomgången 

av någon som 

kan engelska 

bättre än mig 

 Ta kontakt 

med någon 

som kan 

OW 

14/4 Oscar 

& 

Daniel 

Repa med 

Hampus 

Vara i 

replokalen 

Öva tillsammans Kommit 

igenom 4 

utav låtarna 

Det svänger 

inte 

 Öva mera OW, DK 

14/4 Oscar 

& 

Daniel 

Skicka mail 

till designer 

Skriva mail Jobba gemensamt Skickat mail    OW, DK 

15/4 Daniel 

& 

Oscar 

Skriva 

EpicNES 

biografi 

Skriva på 

myspace 

Jobba gemensamt     OW, DK 

16/4 Daniel Påbörja arr av 

Castlevania 3 

och Super 

Mario 

Sibelius Jobba enskilt     DK 



 

26 

Examensarbetets Namn 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt 

V.16 

Övriga Noteringar:  

Oscar var i Tyskland tors till sön, Daniel var i Stockholm hela torsdagen. 

Önskas handledning: 

 Ja 

 

 

  

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

21/4 Oscar Skicka mail, 

kontaktat div. 

ang. spelning. 

Dator & 

Telefon 

Bra 

kommunikation. 

Bokat 

spelning. 

Inga.   OW 

20/4 Oscar Repeterat låtar 

enskilt. 

Spelat 

gitarr 

Enskilt -    OW 

Hela v.16 Daniel Arrangerat låtar, 

samt repeterat. 

Piano, 

dator. 

Enskilt Flera nya 

påbörjade 

arrangemang. 

Börjar känna 

sig 

omotiverad. 

Arbetar lite 

långsammare. 

Vilat lite för 

att få tillbaka 

inspirationen. 

DK 

Hela v. 16 Daniel Kontaktat 

bandmedlemmar 

för att försöka få 

till reptider. 

Telefon Bra 

kommunikation. 

Har fått fram 

några datum. 

Basist är 

mycket 

upptagen. 

Svårt att hitta 

tider. 

Pussel med 

tider. 

DK 
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Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.17 

Övriga Noteringar: 

Det har gått trögt i veckan. 

Önskas handledning: 

Klockan 9 är den enda tid som funkar, skulle de va möjligt att köra kvart i 9 tillomed? Går det 

att lösa? Oscar skall iväg till Göteborg nämligen. 

 

 

 

  

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

26/4 Daniel 

& 

Oscar 

Arrangera 

Super Mario 

Arrangera 

tillsammans 

Jobba tillsammans Gjort klart 

Super Mario 

arret 

   OW, DK 

27/4 Daniel 

& 

Oscar 

Arrangera 

Castlevania 

III 

Arrangera 

tillsammans 

Jobba tillsammans Fått klart en 

stor del av 

Castlevania 

Ej klart   OW, DK 

28/4 Hela 

bandet 

Repa låtar Repa Spela tillsammans Kommit 

igenom alla 

låtar utom 

castlevania III 

   OW, DK 

29/4 Daniel Arrangera 

Castevania 

III 

Arrangera Enskilt arbete Kommit lite 

längre 

Ej klart   DK 
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Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.18 

Övriga Noteringar: 

Vi har arbetat mycket med att kontakta folk genom mail och myspace. Blivit intervjuade på 

en blog, http://higherplainmusic.com/2010/05/08/whispers-of-the-plains-epicnes/ 

Spelats på webradio på My Take Radio.  http://mytakeradio.com/ 

Intervju med ett radioprogram är bokad.  

Önskas handledning: 

Nej 
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Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

3/5 Daniel 

& 

Oscar 

Jobbat med 

myspace och 

skapat 

facebook mm 

Utnyttja 

sociala 

nätverk 

Jobba tillsammans Gjort en 

bandsida på 

facebook, 

samt ett 

evenemang 

där vänner 

bjuds in till 

spelningen 

   OW, DK 

4/5 Daniel 

& 

Oscar 

Skickat mail 

till Japanska 

skivbolag 

och till olika 

tvspels-sidor 

Maila Jobba tillsammans     OW, DK 

6/5 Daniel 

& 

Oscar 

Skickat mail 

till olika 

sidor. Lagt 

till vänner på 

Myspace 

Mail och 

myspace 

Jobba tillsammans     OW, DK 

7/5 Daniel 

& 

Oscar 

Göra 

intervjufrågor 

och fortsätta 

nätverka över 

myspace 

Skriva i 

word 

Jobba tillsammans     OW, DK 

8/5 Oscar 

& 

Daniel 

Öva på låtar Öva på sitt 

instrument 

Jobba enskilt     OW, DK 

9/5 Oscar 

& 

Daniel 

Öva på låtar 

och skicka 

iväg 

interljuven 

till 5st 

kompositörer 

Maila Jobba tillsammans Skickat mail Väntar på 

svar 

Vänta Hoppas på 

svar 

OW, DK 
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Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.19 

Övriga Noteringar: 

Önskas handledning: 

Nej 
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Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

10/5 Daniel 

& Oscar 

Repat med 

hela bandet 

Repa i 

skolan 

Spela med bandet Spelat igenom 

alla låtarna 

   OW, DK 

11/5 Daniel 

& Oscar 

Repat med 

hela bandet 

Repa i 

skolan 

Spela med bandet Alla låtarna 

sitter 

   OW, DK 

11/5 Daniel 

& Oscar 

Bandet har 

blivit 

intervjuat 

Prata över 

skype 

Samla hela bandet Genomfört en 

intervju 

   OW, DK 

12/5 Daniel 

& Oscar 

Rigga upp för 

spelning 

Hela 

bandet 

hjälper till 

Jobba tillsammans Riggat upp 

inför spelning 

   OW, DK 

12/5 Daniel 

& Oscar 

Genomföra 

spelning 

Spela Spela med bandet Genomfört 

spelning 

   OW, DK 

13/5 Oscar & 

Daniel 

Rigga ner 

efter spelning 

Hela 

bandet 

hjälper till 

Bandet hjälper till Riggat ner allt    OW, DK 

14/5 Oscar & 

Daniel 

Arbeta med 

projektrapport 

Skriva i 

word 

Jobba tillsammans Påbörjat 

rapporten 

   OW, DK 

14/5 Daniel Skicka 

intervjuer per 

mail 

E-post Enskilt  Fått svar ifrån 

tre stycken 

kompositörer 

   DK 

15/5 Daniel Skicka mail 

till 

spelföretag 

E-post Enskilt Skickat mail Ej fått svar   DK 
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Examensarbetets Namn: 

EpicNES 

Medlemmar & Funktion: 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson 

Tidpunkt: 

V.20 

Övriga Noteringar: 

Önskas handledning: 

Ja 

 

 

  

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda 

Mål 

Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet 

utfört – 

Sign 

17/5 Daniel 

& Oscar 

Skriva 

rapport 

Skriva 

Word 

Arbeta 

tillsammans 

    OW, DK 

19/5 Daniel 

& Oscar 

Skriva 

rapport 

Skriva 

word 

Arbeta 

tillsammans 

    OW, DK 

20/5 Daniel 

& Oscar 

Skriva 

rapport 

Skriva 

Word 

Arbeta 

tillsammans 

    OW, DK 

21/5 Daniel 

& Oscar 

Skriva 

Rapport 

Skriva 

Word 

Arbeta 

tillsammans 

    OW, DK 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Hi! 

We are two Swedish students that are doing a school project about NES (Famicom) 

composers. We also have a tribute band called EpicNES. (www.myspace.com/epicnesband) 

We wonder if you could please answer a few questions about video game music. 

 

How did you get started in the video game music industry? 

 

What did the deal look like for a video game music composer in the eighties? (fees, royalties, 

per-unit sold or a buy-out) 

 

Are the deals different now? 

 

What is the biggest difference between today and when you started?  

 

Do you own the rights to the music you composed? 

 

If No, who does and what was the deal? 

 

What are your opinions about the music rights system in the video game industry? 

 

How do you feel about bands playing video game music that you have composed? 

 

 

Thanks in advance 

Oscar Wigner & Daniel Karlsson  
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Bilaga 3 – Arrangemanget Zelda II – Links Adventure 
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