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Det förekommer fackuttryck i rapporten. Dessa beskrivs i bokstavsordning i kapitel 5: "Definition av 
viktiga begrepp". 

 

1. Inledning 

De flesta av oss exponeras dagligen för musik av olika slag. Vi kanske lyssnar aktivt på vår 
favoritmusik via digitaltjänster som iTunes eller Spotify. Vi kanske tar med oss musiken ut på 
gatan med våra mobiltelefoner och mp3-spelare. En del av oss lyssnar fortfarande på CD- 
eller vinylskivor, direkt i vardagsrummet.  Enligt företaget ”Mediamätning i Sverige” tittar en 
svensk mellan åldrarna 3-99 år dagligen på TV i genomsnitt 166 minuter. Under denna tid 
stöter man på musik i t.ex. filmer eller reklam så länge man inte stängt av ljudet på egen 
hand. Datorspel är också ett medium där musiken har sin roll att spela. Denna roll är precis 
vad jag tar itu med i detta examensarbete. Bland alla musiklyssnare finns slutligen dem som 
är inblandade i själva skapandeprocessen av musik, d.v.s. instrumentutövare och 
kompositörer. Dessa två parter har också spelat stora roller i mitt arbete, dels på grund av 
att jag själv tillhör båda kategorierna men främst eftersom att jag har behövt komma i 
kontakt med andra människor inom dessa områden. 
 Det finns flera anledningar till att jag riktar in mig på just datorspelsmusik. Min 
största personliga anledning är att man får mycket mer kreativ frihet när det gäller 
skapandet av musiken. När man komponerar musik till t.ex. en film är man låst vid att skriva 
musiken exakt till vad som händer i scenen. När det gäller spelvärlden bestämmer spelaren 
oftast vad som ska hända och man behöver inte anpassa sig på samma sätt. Detta medför att 
man kan fokusera mer på helheten och skapa musik efter miljöerna och känslorna man vill 
förmedla till spelaren. 
 En annan anledning är att jag ser detta som ett strategiskt sätt att få vara med 
och medverka inom musikindustrin. Många stora filmkompositörer, t.ex. Hans Zimmer och 
Harry-Gregson Williams, har valt att också börja skriva datorspelsmusik eftersom de ser 
möjligheterna med det. Många vill ta del av utvecklingen av denna genre och jag tror att det 
är precis som kompositören Christopher Tin säger i en intervju med SoundByte: 
"Spelmusiken kommer att bli bättre och bättre, samt mer mainstream. Jag tror att 
spelmusiken länge har varit begränsad av tekniken men att vi nu är på väg förbi detta 
stadium. Detta medför att musiken i spel låter fantastisk och håller lika hög kvalitet som all 
annan musik.". 
 Jag är intresserad av hur långt man kan gå med datorspelsmusik och vad som 
finns att upptäcka i framtiden. Att skriva musik för en symfoniorkester är ett stort steg från 
de SID-chip som användes för nästan 30 år sedan i hemdatormodellen Commodore 64. Med 
detta arbete vill jag undersöka utvecklingen av spelmusiken under de senaste åren och 
kanske få en glimt av framtiden. Att digitalt musikskapande är vanligt inom datorspelsmusik 
finns det inga tvivel om. Detta eftersom spelmusiken utvecklats i takt med spelens egen 
tekniska kapabilitet. Idag har vi kommit så långt att vi kan implementera analoga 
musikinspelningar i spelen, något som öppnat upp möjligheter. 
 Sist men inte minst är ett av huvudsyftena med mitt examensarbete att med 
tiden få fram en produkt för min egen skull. En produkt i form av ett inspelat datorspels-
musikstycke som jag själv komponerat. Att utifrån egenskrivna noter förmedla musik till en 
symfoniorkester som i slutändan skapar ljud. Denna inspelade produkt fungerar sedan som 
ett komplement till mitt musik-CV som jag hoppas kan ge mig själv som kompositör och 
musikproducent mer tilltro hos framtida arbetsgivare inom t.ex. datorspel och film. 
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2. Bakgrund 

Detta examensarbete grundar sig i ett gammalt projektarbete som jag arbetat med och 
författat. Projektet kallades för "Karlsborgsprojektet" och handlade om att jag skulle 
specialskriva och producera musiken till ett datorspel. Datorspelet utvecklades av 
spelutvecklare med anknytning till Högskolan i Skövde vilket gjorde att jag själv fick 
möjligheten att deltaga. Spelprojektet sattes igång på uppdrag av Karlsborg Turism AB i syfte 
att placeras på Karlsborgs fästning som del av en upplevelseattraktion för barn. 
 Musiken skrevs och producerades av mig, till största delen på digital väg med 
hjälp av ett flertal samplingsbibliotek. Med detta examensarbete tar jag det hela ytterligare 
ett steg genom att delvis använda mig av Karlsborgs-musiken jag skrivit och placera den i ett 
nytt sammanhang, nämligen hos en fullskalig symfoniorkester med verkliga musiker. 
 Jag har skrivit och arrangerat musik, helt och hållet anpassade till noter för att 
på så sätt göra dem spelbara av symfoniorkestern. Dock krävdes det lite förarbete innan 
examensarbetet kunde påbörjas. Här fick jag väldigt stor nytta av det kontaktnät jag byggt 
upp under de år jag studerat "Musik och Ljudproduktion" i Skara, på Högskolan i Skövde. Då 
jag efter ett år på högskolan gick med i en grupp vid namn Soundmasters fick jag kontakt 
med musikern och läraren Martin Hedström. Genom honom fick jag kontakt med en dirigent 
vid namn Tobias Andersson. Det visade sig att han dirigerade Göteborgs Akademiska 
Symfoniorkester som jag därmed fick kontakt med. Orkestern består av ca 50 studenter och 
ex-studenter från Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Jag berättade för 
Tobias och orkestern om min musik och mina ambitioner och de gick med på att hjälpa mig i 
den mån de kunde. Med detta kunde examensarbetet påbörjas och jag har fokuserat väldigt 
mycket på notskrivning och hur man på bästa sätt arrangerar dem för en orkester. Arbetet 
har också handlat om vad  som är viktigt att tänka på att när man bemöter en 
symfoniorkester, dels i förväg men också väl på plats vid exempelvis en repetition eller ett 
inspelningstillfälle. 
 Till en början var det tänkt att det hela skulle kopplas ännu mer till det gamla 
Karlsborgsprojektet genom att jag skulle genomföra en livekonsert på fästningen med 
orkestern och min musik. Detta kunde dock endast göras vid ett specifikt datum då 
fästningens nya rundtur eller upplevelseattraktion skulle invigas på nytt just då. Ett ypperligt 
tillfälle att genomföra en sådan här konsert men som dock fick läggas åt sidan på grund av 
en krock med datumet för symfoniorkestern. Det bestämdes sedan att en inspelning skulle 
göras istället. 
 Jag ser detta examensarbete som ett stort steg framåt för mig som kompositör 
och producent inom spel- och filmmusik. För att få vara med och slåss om de större 
arbetsmöjligheterna inom dessa branscher tror jag att det är viktigt att  ha erfarenhet av att 
bemöta musikergrupper i större skala. Dessutom tycker jag att spelmusik rent generellt 
förtjänar större utrymme än vad den får och jag anser därmed att det är intressant att det 
idag går att genomföra något sådant här. Jag tror att det skulle vara väldigt mycket svårare 
om man försökte för 10-15 år sedan. 
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2.1 Spelets bakgrund 
 

Spelet "Karlsborgs Fästning: Mysteriet Kring Stadsguldet" utspelar sig år 1865 och blandar 
historia med fiktion. Den tilltänkta huvudmålgruppen är 5-13 år och en av spelets 
grundtankar är att fånga det som är spännande, roligt och tänkvärt från den här tiden för att 
på så sätt låta barnen ta del av detta. Man vill även ge dem en historisk inblick i Karlsborgs 
fästning. Handlingen kretsar kring idén om fästningen som centralförsvar i slutet av Sveriges 
stormaktstid. Amiralen och greven Baltazar von Platen ser svårigheterna med att försvara 
Sveriges långa sjögräns och satsar därmed på Karlsborgs fästning. Det beslutas även att 
kungafamiljen skall föras i säkerhet i fästningens välbevakade valv om Stockholm står under 
ett direkt hot av ryssarna. Även den svenska guldreserven skall nu förvaras här, något som 
spelets mål bygger på. Sergeant Adolf Stålhammar är skurken i äventyret och har stulit 
stadsguldet och sedan gömt det bland fästningens mörka gångar och rum. Äventyrets 
deltagare guidas av en ”hjälte” som presenteras i en introduktionsfilm tidigare. Denna hjälte 
har fått tag på ena halvan av Stålhammars skattkarta som visar vart guldet finns. Eftersom 
det är svårt att tyda kartans ledtrådar då den är riven mitt itu måste hjälten ta hjälp av 
barnen som deltar i äventyret. Detta leder till en jakt genom fästningen som kantas av ett 
rad datorspel. Dessa spel hjälper barnen att ta sig till i mål och till det stulna stadsguldet. 
Musiken som skrivits för examensarbetet är djupt inspirerat av detta spel. 
 

3. Forskningsöversikt 

Det är svårt att bedriva forskning på den här typen av arbete på annat sätt än att ta sig an 
det rent praktiskt. Att lära sig kommunicera med t.ex. en symfoniorkester är något som 
kommer i takt med att man får erfarenhet på området. Självklart finns det information om 
människor som själva haft den här erfarenheten, kompositörer och ljudtekniker m.m. men 
det är svårt att måla upp en bild för sig själv i förväg om hur det kommer att gå till och se ut i 
skarpt läge. Naturligtvis är det ett försprång att ha en del förkunskaper inom området, något 
som går att finna i både litteratur, på internet och bland människor med erfarenhet. Jag har 
bland annat lärt mig mycket om exempelvis datorspelsmusikens betydelser genom 
intervjuer med kompositörer på SoundByte, ComposerFocus och YouTube, samt intervjuer 
som jag själv gjort med erfarna musiker. 
 När det gäller inlärning av notskrift och arrangering finns det många olika 
tekniker att välja mellan och vägar att gå. Av egen erfarenhet verkar många, inklusive jag 
själv, ha gått läroboksvägen. Jag lärde mig stora delar av grundläggande klassisk 
arrangeringsteknik genom böcker som "Stora Musikguiden" och "Lär av mästarna". Man gör 
övningar och lär sig sakta men säkert hur notsystemen är uppbyggda och hur man själv ska 
få användning för detta. Men eftersom symfoniorkestrar inkluderar så många instrument 
har det för mig inte räckt med dessa övningar, något som ledde mig in på en annan 
inlärningsteknik. En teknik som enligt, både min far Howard Lincke som är violinist och min 
handledare Jan Zirk är "Det klassiska sättet att lära sig noter och orkestrering på". Denna 
teknik går ut på att lyssna på ett musikstycke samtidigt som man läser och följer ett partitur 
med noterna till stycket. Mer om varför denna teknik har varit användbar för mig finns att 
läsa om i metodavsnittet. 
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Ramarna för det här examensarbetets omfattning har jag bestämt genom att titta på 
liknande fall inom kommersiell spelmusikskomposition. Som förarbete tittade jag alltså på 
hur andra kompositörers arbetsgångar har sett ut och vilka moment som ingått. Med detta 
har jag fått en helhetsbild över hur kompositörer i allmänhet jobbar när de skapar musik till 
datorspel."It is necessary to present the music to the client beforehand, because there is no 
way back at the recording stage." säger kompositören Tilman Sillescu i min intervju med 
honom. Han menar alltså att det är viktigt att först presentera sin musik genom att skapa 
den på digital väg. Det var precis det här som mitt föregående projektarbete 
(Karlsborgsprojektet) handlade om och jag fick nu en stor nytta av detta. Genom att redan 
ha producerat spelmusiken på digital väg kunde jag direkt gå vidare till livemusiker, i det här 
fallet en symfoniorkester, och berätta om mina ambitioner. Att visa upp min musik för dem 
har varit ett viktigt steg mot ett engagemang från deras håll. 
 Efterföljande steg i mitt examensarbete har behandlat notskrift för 
symfoniorkester och hur jag på bästa sätt överför den digitala musiken till noter. Dessutom 
har det handlat om att komponera ny musik, direkt genom notskrift och utan digitala 
musikproduktionsmedel. Slutligen har mötet med en symfoniorkester varit väsentligt för 
mitt slutgiltiga mål, d.v.s. en inspelning. 
 
 
 

4. Frågeställning & Mål 

4.1. Frågeställning 
 
Det finns en frågeställning som har legat som grund för detta arbete och den lyder: 
 
"Hur skriver man och arrangerar datorspelsmusik till en symfoniorkester?" 
 
Jag väljer att betona att det handlar om just datorspelsmusik eftersom det är kring detta 
ämne jag arbetat kring och inget annat. Till denna frågeställning följer ett antal 
underrubriker som lyder: 
 
"Hur bemöter man en symfoniorkester med nyskrivet material?" 
"Finns det liknande projekt som bemöter datorspelsmusik?" 
"Hur ser utvecklingen och framtiden ut för datorspelsmusik?" 
"Hur genomför man en inspelning med en symfoniorkester?" 
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4.2. Mål 
 
Att besvara frågeställningar leder naturligtvis till att jag har levt upp till flera av mina mål. Jag 
vill med detta arbete slutligen ha en produkt i form av ett notpartitur till ett fullständigt 
musikstycke. Noter som är så pass genomarbetade att de kan jämföras med noter skrivna av 
t.ex. etablerade spelmusikskompositörer. I och detta vill jag även att de skall kunna brukas 
av instrumentalister i en symfoniorkester. Ett framtida mål är att få färdigt en inspelad 
produkt av musiken som t.ex. kan användas i min egen portfolio. En förhoppning med 
arbetet har hela tiden också varit att det får publicitet, exempelvis i media. Detta eftersom 
att ett av mina större delmål med min karriär handlar om att få folk inom film- och 
datorspelsbranschen att öppna upp öronen för vad jag arbetar med. 
För min egen skull har jag satt många mål eftersom jag vill bli duktigare på det jag gör och 
lära mig mer om noter och arrangering. Jag vill undersöka olika sätt att arbeta på och hitta 
det sätt som fungerar bäst för mig. Men för att utvidga målen till ett mer allmänt plan vill jag 
även visa hur datorspelsmusiken har blivit viktigare med tiden och att det är både möjligt 
och uppskattat att lyfta fram denna genre. 
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5. Definition av viktiga begrepp 

Nedanstående definitioner av viktiga ord och begrepp presenteras i bokstavsordning. 
 
Arrangering/Orkestrering: 

Arrangering innebär att man strukturerar och bearbetar musik, ofta i form av noter. 
Orkestrering är en typ av arrangering men här ligger mycket fokus på att balansera och 
samordna klanger hos instrumenten i en orkester. 
 
Artikulation (musikterm): 

Artikulation inom musik refererar till vilken utförandeteknik musikern skall nyttja när denne 
spelar en ton. Det kan exempelvis handla om korta, snabba toner, även kallat staccato.  
 
Dynamik (musikterm): 

Dynamik inom musik innebär att ljudstyrkan gradvis förändras och blir starkare eller svagare. 
Vanligast förekommande dynamikbeteckningar i noter är följande: 

 ppp (piano pianissimo) - så svagt som möjligt 

 pp (pianissimo) - mycket svagt 

 p (piano) - svagt 

 mp (mezzopiano) - medelsvagt 

 mf (mezzoforte) - medelstarkt 

 f (forte) - starkt 

 ff (fortissimo) - mycket starkt 

 fff (forte fortissimo) - så starkt som möjligt 
 
ComposerFocus.com: 

Composer Focus är en hemsida från 2010 vars syfte är att förse läsare, som till stor del 
består av kompositörer, med tips och hjälpmedel till att bli duktigare på vad de gör. Sidan 
publicerar artiklar om produktionstekniker, intervjuer och andra viktiga delar för en 
kompositör. Här finns även ett forum där folk kan diskutera musik och hjälpa varandra. 
 
Imslp.com: 

Imslp (International Music Score Library Project) är en hemsida som lagrat partitur från ett 
stort antal kompositörer. Det är fritt för allmänheten att ta del av dessa. 
 
iTunes: 

iTunes är en digital musikspelare utvecklad av företaget Apple. Genom denna kan man 
organisera spellistor, lyssna på musik, titta på videor och köpa musik online via iTunes Store. 
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Mainstream: 

Engelskt ord som saknar direkt svensk översättning. När man säger att någonting är 
mainstream menar man att det konsumeras av en stor befolkningsdel i förhållande till annat, 
exempelvis sådant som anses vara "underground", ett uttryck som kan ses som motsatsen 
till mainstream. De som anser sig vara underground använder ofta ordet mainstream med 
en negativ och nedsättande klang. I denna rapport används begreppet inte på detta vis. 
 
MIDI: 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett elektroniskt gränssnitt som kan kontrollera 
hård- och mjukvaru-instrument. Det är inte ljud som överförs utan information om hur ett 
visst ljud eller instrument skall låta. 
 
Musik och ljudproduktion (Mlp): 

En tvåårig högskoleutbildning (120 hp) som behandlar många musikområden både 
teorietiskt och praktiskt. Ämnen som studeras inkluderar låtskrivning, arrangering, 
ljudproduktion, marknadsföring och företagsamhet. 
 
Omfång 

Omfattningen av de toner som är möjliga att sjunga eller spela på ett instrument. 
 
Partitur/Stämmor: 

När man skriver noter för ett flertal instrument brukar dessa sättas ihop till ett enda 
notsystem på ett notblad. Man ser alltså noterna för varje instrument på detta notblad eller 
"partitur" som det vanligen kallas. Bryter man sedan ner varje instrument och sätter dem för 
sig själva kallas dessa för "stämmor". Ett partitur utgörs alltså av flera stämmor. 
 
Samplingsbibliotek (mjukvaru-instrument): 

Ett exempel på detta är VST-instrument. Dessa är baserade på inspelat material av olika 
instrument och sätts ihop till digitala instrument som kan spelas direkt i datorn av t.ex. en 
keyboard. Man har gjort en inspelning för t.ex. varje existerande gitarrton för att sedan 
strukturera upp dem till ett digitalt instrument. Dessa inspelade toner bildar tillsammans ett 
bibliotek av "samplingar", d.v.s. inspelade delar, t.ex. en ton från ett instrument. Det finns 
även mjukvaru-instrument som helt och hållet baseras på programmering, s.k. syntheziser. 
 
Sibelius: 

Mjukvaruprogram som gör det möjligt att skriva noter direkt med datorn. Programmet har 
även ett uppspelningsfunktion möjliggör en direkt återskapning av noterna med valfria ljud 
och instrument. Noterna kan dessutom publiceras till ett flertal olika filformat och därmed 
skrivas ut på vanliga papper. 
 
SID-chip: 

SID (Sound Interface Device) är ett mikrochip som försåg 80-talets datorer Commodore 64 
och Commodore 128 m.m. med ljud. 
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SoundByte (GameSpot.com): 

En blogg på spelhemsidan GameSpot.com. GameSpot handlar om video- och datorspel i 
allmänhet medan SoundByte endast fokuserar på att publicera artiklar om musiken i spel. 
 
Soundmasters: 

Soundmasters är en treårig entreprenörsutbildning i Skara som innebär att musiker träffas 
en gång i månaden för att samarbeta med musikprojekt och vidga sina nätverk, både 
nationellt och internationellt. Utbildningen äger rum på Music Factory där det finns tillgång 
till musikproduktionsutrustning m.m. Projektledare för detta projekt är Martin Hedström. 
 
Spotify: 

Spotify är namnet på ett företag och en digital musikspelare som låter användaren skapa ett 
konto och utifrån olika kontraktstyper få tillåtelse att lyssna på strömmad musik, direkt från 
Internet. 
 
Stereouppmickning (X/Y) 

Två mikrofoner som pekar åt varsitt håll för att fånga upp hela ljudbilden. De är placerade 
med 90° i förhållande till varandra, likt ett X. 
 
Tema (musikterm): 

Inom musikkomposition används många begrepp. När det handlar om film- eller 
datorspelsmusik pratar man ofta om ett eller flera "teman" i musiken. I dessa sammanhang 
skulle man kunna säga att ett tema utgör den musikaliska skildringen av vad som vill 
förmedlas på skärmen, exempelvis känslor, stämningar, personer eller platser. Teman kan 
skrivas på många sätt men är generellt sett lätta att känna igen. Det kan t.ex. vara en särskild 
melodi, harmoniföljd, rytm eller en kombination av dem. Resultatet blir en igenkännlig fras 
(oftast 4 takter) som utgör en del av musikstyckets helhet. Det är sedan vanligt att detta 
tema upprepas eller också att det delas upp i mindre bitar och byggs upp till någonting nytt. 
 Ofta när det handlar om musik med ett tema finns det även ett s.k. sekundärt 
tema, eller "countertheme". Dessa kan uppkomma efter huvudtemat och kan tolkas som ett 
svar på det första, dock ofta med helt ny melodi, ackordföljd och/eller rytm. 
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6. Metod 

6.1. Noter 
 
På webbsidan ComposerFocus nämns ett flertal sätt att ta sig igenom notskriftsprocessen. 
Ett av dem handlar om att överföra musik som redan är digitalt producerad, direkt till noter 
genom att exportera MIDI-informationen och importera den till Sibelius. Men eftersom den 
digitala musiken från början är skapad i ett annat program innehåller den också information 
som gör att överföringen inte sker helt felfritt. Den här tekniken kräver alltså en hel del 
upprensningsarbete, eller som det står i artikeln Score Preparation for Session Recording på 
ComposerFocus: "...cleaning often feels less like tidying up a bedroom and more like 
recovering from a hurricane". Jag använde mig delvis av den här tekniken då den hjälpte mig 
att skapa de grundläggande delarna i musiken såsom rytmik och ackord. 
 Den teknik som jag använde mest innebär att man skriver in noter direkt i 
Sibelius, till stor del på gehör. Eftersom jag dessutom komponerade helt ny musik utöver det 
ursprungliga stycket var denna metod intressant för mig. Att komponera direkt i noter ger 
mer frihet till ens kreativitet. Man är inte längre fastlåst vid att musiken förlitar sig på vilka 
samplingsbibliotek man använder utan man kan tänka sig in mer i vad verkliga musiker 
faktiskt kan spela på sina instrument. Den här tekniken gör också att noterna ser mer 
finputsade ut i slutändan då det inte krävs något upprensningsarbete. "Your mockup should 
play to the strengths of your samples while your score should play to the strengths of your 
musicians." som det står i samma artikel. 
 Webbsidan imslp.org har låtit mig granska noter från flera olika kompositörer, 
något som bidragit till en utveckling av min egen notskriftskunskap. Exempel på dessa är de 
klassiska, kända kompositörerna Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Gustav Mahler och Igor Stravinskij 
 

6.2. Litteratur 
 
Jag har sökt kunskap och inspiration i redan existerande notverk av kända kompositörer. 
Med tanke på hur fantastisk musiken som många klassiska kompositörer skapat är valde jag 
att prova på den traditionella inlärningsmetoden av notskrift och arrangering. Till min hjälp 
hade jag hela partituret till Gustav Mahlers symfoni nr. 6 som jag gick igenom tillsammans 
med omkring 80 minuter musik i Spotify. Genom att lyssna och samtidigt läsa hur musiken 
ser ut i noter får man en helhetsbild av musikstycket man lyssnar på. Man lär sig vilka 
instrument som låter fint tillsammans och vilken stämning dessa ger. Man lär sig också hur 
viktigt det är med dynamikbeteckningar och andra upplyftande artikulationsbeteckningar. 
Det hela är en relativt tidskrävande metod eftersom man, till en början, ofta tappar bort sig 
och får börja om för att hitta rätt i noterna. Samtidigt är detta arbete väldigt givande 
eftersom man inte förlorar någonting på att läsa samma stycke flera gånger. För varje gång 
man läser noterna får man bättre koll på vad de olika instrumentstämmorna gör och varför. 
 Eftersom jag sedan tidigare äger musikteoriböcker som "Stora Musikguiden" 
och "Lär av mästarna" såg jag dessa som utmärkta instuderingsböcker till noterings- och 
orkestreringsprocessen. 
 
 
 
 



Examensarbete - Datorspelsmusik med symfoniorkester  

Jacob Lincke / MLPh09 12   2011-06-05 

6.3. Intervjuer 
 
Eftersom mitt tidigare projektarbete också handlade om datorspelsmusik fick jag snabbt 
kontakt med en hel del kompositörer som jag tidigare intervjuat. Att ta kontakt med musiker 
som på olika sätt är eller har varit anslutna till notskrift och komponerande, gärna inom 
symfoniorkester, kändes nödvändigt. Främst för att ta reda på vad som är viktigt och mindre 
viktigt att tänka på inom noteringsområdet eller mötet med exempelvis en orkester. 
Intervjupersonerna jag fått kontakt med inkluderar kompositörerna Tilman Sillescu och 
Christopher Tin. Jag har dessutom läst och tittat på ett flertal intervjuer med kompositörer 
på SoundByte och ComposerFocus för att få mig en generell uppfattning om vad de tycker 
och tror om datorspelsmusikens utveckling genom åren, samt dess framtid. Även här har 
Christopher Tin medverkat med en intervju men även kompositörerna Inon Zur och Sean 
Murray. 
 

6.4. Webbsidor 
 
En viktig detalj med de hemsidor jag följt är att de ständigt uppdateras med ny information, 
nya artiklar och intervjuer. ComposerFocus har jag följt en längre tid och jag har upptäckt 
många användbara saker genom denna sida. SoundByte-bloggen tar itu med musiken i 
nylanserade spel vilket har gett mig en aktuell bild av spelmusiken. I övrigt har jag undersökt 
spelmusiksevenemang som "Play!" och "Joystick" genom artiklar och hemsidor. Detta för att 
kunna göra kopplingar till mitt eget arbete och därmed besvara mina frågeställningar. 
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7. Tidsplan 

Mitt huvudsakliga mål med tidsplanen handlade om att i största möjliga mån vara färdig 
med allt praktiskt arbete någon gång under vecka 19 eller 20, något som jag tycker att jag 
lyckades bra med. 

v. 13-18 

 Lösande av tekniska problem med programvara 

 Skrivande av noter 

 Arrangering av musikstycke 

 Förbättring av kunskap om notskriveri 
 
Något som pågått under större delen av examensarbetet är att skriva noter. Det krävdes 
också mycket arbete att arrangera om min digitalt producerade musik för att få den 
anpassad till riktiga instrumentalister. Jag har även undersökt och läst på olika typer av källor 
för att bättra på min kunskap om notskriveri och arrangering. Detta också genom att ställa 
frågor till kunniga på området. 

v. 16-18 

 Förhandlingar 

 Sökande av ytterligare kunskap 

 Komponerande av ny musik inleds 
 
Förhandlingar med inblandade (orkestern och ledningen på Karlsborg Turism) om hur ett 
eventuellt liveframträdandet skulle gå till rent praktiskt. Hur musiker skall ta sig till och från 
platsen (Karlsborg), om det skulle vara inomhus eller utomhus, hur mycket musik som skulle 
kunna framföras, eventuell kompensation för musikerna m.m. Detta gjordes under en period 
då ingen exakt visste hur planeringen såg ut och vad som kunde genomföras. Först fram mot 
slutet på examensarbetet visade sig dessa planer vara i "onödan". (Eftersom det bestämdes 
att vi skulle göra en inspelning istället.) Denna fas var dock nyttig för min egen skull eftersom 
jag sällan handskas med den här typen av frågor.  
Jag har sökt kunskap från både läroböcker och kända musikverk för att sedan kunna tillämpa 
dessa i mina egna noter. Dessutom har jag här påbörjat skrivandet av ytterligare musik. 

v. 18 

 Träffa dirigent Tobias Andersson och symfoniorkestern 
 
Orkestern har repetitionstid på tisdagar mellan klockan 19:00-21:30 och vi stämde möte på 
tisdagen den 3:e maj så att jag skulle få träffa musikerna, samt vara med och lyssna på deras 
egna repetition. Jag fick även en chans att diskutera mitt arbete och mina noter. 
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v. 19 

 Insamlande av information 

 Sammanställande av information 
 
Jag behöver dra slutsatser av mitt arbete och dra paralleller till liknande projekt som gjorts. 
Eventuella intervjuer behöver granskas. I samband med allt detta påbörjas 
rapportskrivningen. 

v. 20 

 Renskrivning av rapport 

 Inlämning av rapport 
 
Efterarbete: 

v. 22 och 23 

 Repetition 
 
Repetition under tisdagen den 31:a maj. 

v. 24 

 Inspelning 
 
Tisdagen den 14:e juni har legat som datum för inspelningen av symfoniorkestern. 
 
 
 

13. Loggbok 

Under arbetets första tid tyckte jag inte att loggboken hade någon större betydelse för mig. 
Jag kände mest att den behövde fyllas i bara för att "det måste göras". Efterhand insåg jag 
dock hur mycket som faktiskt hände inom mitt arbete och hur mycket det fanns att hålla 
reda på inför rapportskrivningen. Hela tiden ändrades datum och viktiga personer behövde 
kontaktas inför intervjuer osv. I slutändan blev alltså loggboken viktigare än jag hade trott 
och den fungerade som en minnesförfriskare under rapportskrivningen. Dock står jag fast vid 
att den under det praktiska arbetets gång mest var till besvär och kändes som ett tröttsamt 
"måste". Loggboken bifogas under kapitel 14: "Bilagor". 
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8. Undersökning 

8.1. Skapandet av noterna, steg för steg 
 
Ursprungligen handlade mitt arbete endast om att renskriva noter från ett redan färdig-
komponerat och digitalt producerat musikstycke. Detta omkring 4 minuter långa stycke är 
temamusiken till det tidigare nämnda Karlsborgsprojektet. Dock visade det sig med tiden 
vara möjligt för mig att skriva ytterligare musik vilket ledde till en förlängning av 
musikstycket. Med hjälp av Sibelius har jag komponerat och arrangerat noter till mitt 
examensarbete. En grundtanke har sedan första början varit att få dem så lättläsliga som 
möjligt så att en symfoniorkester kan spela musiken i slutändan. Det har alltså varit 
nödvändigt att göra en undersökning om hur jag på bästa sätt skall genomföra det hela. 
 Första steget handlade förstås om att skriva grunderna till musiken i noter, 
något som krävde MIDI-information, gehör och kreativitet. MIDI-informationen hämtade jag 
ur mitt ursprungliga musikprojekt från Karlsborgsprojektet. Genom MIDI-importfunktionen i 
Sibelius omvandlade jag denna information till noter. De grundläggande noterna fanns nu 
inskrivna och jag kunde gå in på djupet. Jag studerade noter från andra kompositörer såsom 
Gustav Mahler och Georg Friedrich Händel för att lära mig mer om dynamikbeteckningar och 
dylikt. Arbetet underlättades av att Sibelius har ett inbyggt omfångssystem. Detta innebär 
att man blir varnad om man noterar ett instrument för högt eller för lågt. Som musiker kan 
man inte spela hur höga eller hur låga toner som helst. Noterna blir i dessa fall röda och man 
gör bäst i att arrangera om stämman för att göra den spelbar av musikern. 
 

8.2. Musiken 
 
I mitt kompositionsarbete har jag sedan tidigare fått kämpa mot ett antal problem. Dynamik 
har varit ett av dessa problem och det är något som jag fokuserat relativt mycket på under 
detta examensarbete. Min arbetsmetod har tidigare grundats i att jag arbetat på y-axeln. 
Med detta menar jag att jag staplat många instrument på varandra utan att ta mig fram 
särskilt snabbt. En sak som det här ofta har lett till är man fastnat och att musiken aldrig 
blivit färdig. Genom att helt enkelt intala mig själv att arbeta på ett mer linjärt sätt har jag 
eftersträvat en balans mellan min tidigare arbetsmetod samt den metod som gör att man tar 
sig framåt i musiken. Jag har inte velat överge "instrumentstaplingsmetoden" helt och hållet 
då denna ofta ger mig inspiration till fortsättningen av musiken jag skriver men jag har 
envetet siktat på att ta mig till ett mål. 
 Musiken i mitt examensarbete grundar sig i det tema som jag skrev till 
Karlsborgsspelet. Detta tema följs därefter av ett sekundärt tema. Syftet med temat är att 
man ska känna igen sig i de olika delarna av musiken, trots att de reflekterar helt olika 
sinnesstämningar. Jag har exempelvis använt mig av temamelodin på ett flertal platser och 
placerat den i olika sammanhang med olika instrument dynamikförhållanden. Exempelvis 
börjar det hela med temat som spelas på trumpet då jag vill förmedla en form av heroisk 
känsla. Senare i stycket återkommer melodin men i en mer ondskefull och rytmisk form. 
Slutligen spelas temat och det sekundära temat i sin helhet för att återskapa någon form av 
helhetsbild av all musik. Jag har valt att variera instrumentvalen i de olika delarna där 
melodin har en viktig roll. Mycket därför att jag tycker om variation i musik men också för att 
kunna utnyttja det jag anser är fint med olika instrument i ett tidsbegränsat musikstycke. 
Exempelvis tycker jag om tonomfånget hos cellon som påminner mycket om människans. 
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8.3. Symfoniorkestern och uppsättning 
 
Jag har sedan långt innan arbetets start haft telefon- och mailkontakt med dirigent Tobias 
Andersson men det dröjde ett bra tag innan jag faktiskt träffade honom och orkestern. När 
det väl skedde insåg jag vikten av personlig kommunikation mellan mig och dem. I min 
intervju med Tilman Sillescu lägger han stor vikt på detta: "...always be polite and treat the 
musicians with respect.". 
 Väl på plats i Studenternas Hus, Göteborg, där Göteborgs Akademiska Symfoni-
orkester (GASO fortsättningsvis) har sina repetitioner kunde en mängd intryck samlas in. Jag 
behövde information om orkesterns uppsättning, d.v.s. antalet musiker per instrument. Jag 
behövde också veta vilken nivå, rent musikaliskt,  orkestern låg på. Sedan var det viktigt för 
mig att veta vad de egentligen tycker om mitt projekt och min musik. För att få svar på detta 
fick jag naturligtvis spela upp det jag hade åstadkommit och visa mina noter för dem. 
 Om man jämför uppsättningen i olika orkestertyper kan man se tydliga 
skillnader. I GASOs fall berodde uppsättningen helt och hållet på vilka musiker som hade 
möjlighet att närvara under repetitionstillfällena. Eftersom de inte är anställda av någon har 
det aldrig heller funnits någon fast uppsättning. I tabellen nedan jämförs uppsättningar 
mellan tre olika orkestersituationer. GASO, vars uppsättning varierar och kan anpassas efter 
behov, den klassiska orkesteruppsättningen som är relativt nedskalad och till sist en 
modernare orkestervariant som är hämtad från uppsättningen i Play!-projektet.  
 

Instrument GASO Klassisk orkester Play! (modern) 

Flöjt  2 (varav 1 Piccola) 2 3 (varav 1 Piccola) 

Oboe 2 2 2 (varav 1 Engelskt Horn) 

Klarinett 2 2 2 (varav 1 Basklarinett) 

Fagott 1 2 2 (varav 1 Kontrafagott) 

Horn i F 3 2 - 4 4 

Trumpet ≈ 1 - 2 2 3 

Trombon 2 0 3 (2 tenor, 1 bas) 

Tuba 1 0 1 

Slagverk 1 2 Timpani 4 (varav 1 Timpani) 

Piano 0 0 1 

Harpa 0 0 1 

Första violin ≈ 10 - 13 6 12 

Andra violin ≈ 10 - 13 6 10 

Viola 4 4 7 

Cello 7 3 6 

Kontrabas 1 2 5 

Kör 
(Sopran - Alt 
Tenor - Bas) 

Nej Nej 24 
(6 - 6 - 6 - 6) 
 

Totalt ≈ 50 ≈ 36 66 + 24 = 90 
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Uppsättningen hos GASO ligger alltså på ett medelhögt tal, något som för mig ändå känns 
storartat. 50 personer som spelar ens egenkomponerade musik räcker som motivering till 
varför jag är nöjd med just GASO. Att det möjligen fattats något instrument någonstans har 
jag istället sett som en utmaning och jag har fått anpassa mina noter efter detta. 
 Genom att jämföra vidare med exempelvis Gustav Mahlers kompositioner och 
den uppsättning som de kräver upptäcker man ytterligare skillnader. Det finns t.ex. noter för 
8 horn och 6 trumpeter kontra den moderna orkesterns redan höga antal 4 och 3. Många av 
de övriga instrumenten har också fler stämmor än vad som är vanligt för symfoniorkestrar. 
Allt detta märktes då jag läste noterna till Mahlers symfoni nr. 6 och jämförde med andra. 
Dock har jag inte sett det som någon form av överkurs. Istället för att fastna eller tappa bort 
mig har jag fokuserat på att se en helhet i noterna och välja ut det viktigaste och lära mig 
det. Det som jag ansett varit viktigt i detta fall har varit saker som rytmik och hur detta 
betecknas på bästa sätt, artikulations- och dynamikbeteckningar, vilka instrument som 
passar bra ihop med varandra och vilka stämningar detta kan ge upphov till. 
 

8.4. Orkestrering 
 
En av mina första frågor som uppstod inom området orkestrering var vilken uppsättning 
symfoni-orkestern hade. Eftersom det till en början rådde kommunikationsfördröjningar 
mellan mig och GASO undersökte jag orkestrar på andra håll. En sak som jag nu upptäckte 
var att jag faktiskt inte hade full koll på vilka instrument som ingår i en symfoniorkester och 
vilka stämmor jag faktiskt behövde skriva för. Jag fick helt enkelt lära mig detta. 
 Eftersom jag har arbetat med arrangering och orkestrering sedan tidigare hade 
jag från starten en god grund i instrumentens omfång och hur de klingar tillsammans. 
Utmaningen låg dock i att skriva ner noterna i notprogrammet och sedan försöka tänka sig 
hur det skulle låta i verkligheten. Den digitala uppspelningen som Sibelius nyttjar förmedlar 
inte direkt en rättvis bild av hur en symfoniorkester låter i verkligheten. Dock hade jag här 
ett litet försprång med min digitalt producerade musik som jag överförde till noter. Eftersom 
detta representerade ungefär hälften av hela kompositionen kunde jag utgå ifrån denna del 
då jag skrev den andra hälften. Den digitalt producerade musiken var alltså till viss del en 
simulering av hur en riktig orkester skulle spelat den, något som gav mig inblick i hur 
instrument kan samverka med varandra. 
 Efterhand visade jag noterna för min bror som länge spelat oboe i olika 
orkestrar, för att få hans syn på dem. Det enda han anmärkte på var att det ofta var långa 
mellanrum innan instrumenten fick spela igen. Han menade alltså på att det skulle vara 
tråkigt för instrumentalisterna att sitta och vänta. Detta gjorde att jag började tänka i banor 
på ett mer socialt plan. Jag började lägga till noter för stämmor som hade mindre att göra än 
andra. Eftersom jag själv tycker att musik har mycket med glädje att göra chansade jag på att 
alla andra också gör det. När jag sedan träffade GASO, visade mina noter samt pratade med 
några av musikerna tyckte jag att jag hade gjort helt rätt med det sociala tänket. De var 
mycket positiva över hur mina noter var utformade och ville ha så mycket att spela som 
möjligt. 
 När det gäller kunskapsnivån på symfoniorkestern var denna svår att känna till 
innan jag faktiskt kom dit och lyssnade på deras repetition med annan musik. Problemet 
med detta var att noterna i detta skede i stort sett var färdigskrivna. Dock kunde jag 
konstatera att mina noter helt klart skulle bli spelbara efter att ha hört svårighetsgraden av 
vad de spelat under sin repetition. 
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8.5. Intervjuer 
 
Jag valde att kontakta Tilman Sillescu och Christopher Tin då de är två av mina större 
förebilder bland spelmusikskompositörer, samt eftersom att de snabbt kunde besvara mina 
frågor. Dessa frågor handlade främst om mötet med en symfoniorkester eller annan större 
grupp av musiker och vad som kan vara viktigt att tänka på. Vi berörde även not- och 
arrangeringsområdena i förhållande till vad som är spelbart av riktiga musiker. När det gäller 
den faktiska inspelningsfasen pratade jag med Mårten Eriksson och Martin Hedström som 
båda har erfarenheter av den här typen av inspelningar. Jag granskade ytterligare intervjuer 
med Christopher Tin, Inon Zur och Sean Murray har gjorts av SoundByte. 
Detta för att öka min förståelse för spelmusikens utveckling och vart den är på väg i 
framtiden. Fortsättningsvis följer korta beskrivningar på intervjuobjekten. 
 
8.5.1. Tilman Sillescu 
Datorspels- och filmtrailerkompositör som komponerat musiken till spelen "Anno 1701", 

"Anno 1404", "Spellforce 1 & 2" och många fler. Tilman arbetar för Dynamedion som är ett 

tyskt företag med stort fokus på datorspelsmusik. 

 

8.5.2. Christopher Tin 
Amerikansk kompositör som år 2011 blev vinnare av två Grammys för sitt 

klassiska/världsmusiksalbum "Calling All Dawns" och för hans sång "Baba Yetu" som också 

är den första spelmusikslåten som någonsin vunnit en Grammy. Denna låt komponerades till 

det populära datorspelet "Civilization IV" år 2005. 

 

8.5.3. Inon Zur 
Israelisk kompositör till spel som "Fallout 3", "Dragon Age: Origins", "Dragon Age II" och 
"Rift: Planes of Telara". 
 
8.5.4. Sean Murray 
Amerikansk kompositör som ligger bakom musiken till spel som "True Crime: Streets of L.A.", 
"Call of Duty: World at War" och "Call of Duty: Black Ops". 
 
8.5.5. Mårten Eriksson 
Svensk låtskrivare, producent och mixtekniker som bland annat har haft med flera bidrag i 
Melodifestivalen. 
 
8.5.6. Martin Hedström 
Svensk musiker, låtskrivare och kapellmästare som bland annat arbetat med Magnus Uggla. 
Martin är även projektledare för Soundmasters-utbildningen. 
 
8.5.7. Tobias Andersson 
 
Sedan 2004, dirigent för Göteborgs Akademiska Symfoniorkester (GASO). 
 
8.5.8. Jan Zirk 
Jan är bland annat lärare och programansvarig på Musik och Ljudproduktion som är den 
högskoleutbildning jag studerat på. Han har genom att vara handledare under 
examensarbetstiden även fungerat som ett viktigt bollplank för mig och mina noter. 
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8.6. Webbartiklar 
 
ComposerFocus har stått för många av de artiklar jag nyttjat till undersökningen och mitt 
praktiska arbete. Sidan behandlar ett brett område av det jag är intresserad av och 
innehåller många bra saker som man inte trodde att man skulle hitta. Exempelvis tips på hur 
man bör utforma sin partiturlayout inför en orkesterinspelning och andra väldigt detaljerade 
saker. En annan värdefull artikel hittade jag på KeyboardMag.com och den omfattar kortare 
intervjuer med ett stort antal välkända spelmusikskompositörer. Informationen här handlar 
mycket om generella tips till andra kompositörer, inklusive mig själv. 
 

8.7. Spelmusiksrelaterade projekt 
 
8.7.1. Play! A Video Game Symphony 
Play! är ett amerikanskt projekt som anordnar spelmusikskonserter över hela världen med 
sin symfoniorkester. De spelar musik från tidernas mest populära spel. 
 
8.7.2. Joystick 
Joystick är ett svenskt projekt med samma koncept som Play!. Konserter har än så länge ägt 
rum i tre omgångar och de presenteras av filmkritikern och programledaren Orvar Säfström, 
tillsammans med Malmö Symfoniorkester.  
 
8.7.3. Eminence Symphony Orchestra 
En orkester från Australien som huvudsakligen fokuserar på inspelning av spel- och 
filmmusik. Verk inkluderar musik till "Soul Calibur IV" och "Diablo III". 
 
8.7.4. Övriga genrer 
Spelmusik har länge påträffats som influens i många olika genrer. Machinae Supremacy är 
ett svenskt metallband med starka anknytningar till spelmusik. De blandar in ljud från 
exempelvis SID-chipet som skapar ett väldigt distinkt "TV-spelsljud" då detta för länge sedan 
användes i TV-spelskonsoler. Sen finns det också band som Slagsmålsklubben som spelar 
musik inom den elektroniska stilen "bitpop", som helt och hållet härstammar från äldre 
dagars spelmusik. Det intressanta med dessa två bandexempel är den publik och den 
enorma skara fans deras musik faktiskt drar till sig. 
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9. Resultat 

9.1. Ett fullständigt notpartitur 
 
Det slutliga notresultatet blev uppdelat i två musikstycken på 3 minuter vardera, d.v.s. 
omkring 6 minuter sammanlagd musik. Detta enligt Sibelius egen tidsuppskattning. Jag har 
för enkelhetens skull valt att kalla de två styckena för "Introduction" och "Main Theme". 
Musiken, som i första början skrevs till ett datorspel på Karlsborgs fästning behåller alla sina 
melodier och sin ursprungliga känsla. Det är tänkt att musiken ska återspegla flera olika 
sinnesstämningar i spelets 1800-tals slottsmiljö och dynamiken växlar fram och tillbaka 
mellan stillsamma, ondskefulla och heroiska känslor. Detta för att reflektera det äventyrsspel 
som det handlar om. 
 Noterna är formaterade i ett A3-format för att alla instrument ska kunna få 
plats på samma gång.  Formatet i allmänhet har varit viktigt att lägga mycket fokus på. Detta 
för att göra det så enkelt som möjligt för dirigenten och musikerna. Enligt artikeln "Score 
Preparation for Session Recording" på ComposerFocus finns det många saker man kan göra 
för att underlätta läsningen för en symfoniorkester. Först och främst är det viktigt att 
noterna ser städade ut och att det exempelvis inte finns några onödiga paustecken noterade 
eller tillkrånglade rytmiska delar. Sedan är det viktigt att uppmärksamma det som verkligen 
är viktigt i ett sådant här sammanhang. Eftersom det i slutändan ska handla om en 
inspelning då det inte finns hur mycket tid som helst tillgänglig gäller det att allt går snabbt 
och smidigt. Jag valde därmed att lägga till taktnummer på varje takt i partituret så att man 
enkelt kan hoppa fram och tillbaka under t.ex. en repetition. Fortsättningsvis behandlar 
artikeln följande: "Your tempo is not “Allegretto con moto e poco pistachio”, it is “Energetic 
and slightly nuts”. The fancy Italian or German or French terms are colourful, but they’re 
unhelpful on the stage. Also include a precise tempo number.", vilket betyder att det är 
viktigt att vara tydlig och rak när det gäller noter. Detsamma gäller när man talar om 
dynamikbeteckningar, något som jag fått lära mig genom egen erfarenhet. Det är viktigt att 
inte snåla med dessa bara för att det ser ut att vara överambitiöst i det fullständiga 
partituret. Till en början gjorde jag detta misstaget men jag upptäckte ganska snart att det 
inte var så farligt då jag efterhand gick igenom stämma för stämma. 
 

9.2. Spelmusikens utveckling och framtid 
 
Inon Zur svarar följande på frågan om spelmusikens framtid i intervjun med SoundByte: "It's 
not where video game music is heading in the future, it's about where the games are 
heading.". Han menar alltså att musiken redan har utvecklats så pass mycket att det idag är 
tekniken som behöver komma ikapp. En intressant föreställning som Inon tar upp handlar 
om musikens uppbyggnad och roll i framtida spel. I takt med att tekniken blir bättre menar 
han att vägar kommer att öppnas upp och förändra sättet vi tillämpar musik i spel på. Kanske 
kommer det att vara möjligt att låta musiken förändras i realtid beroende på vad som 
händer i spelet. Kanske blir det möjligt för spelaren att själv styra vilken typ av musik som ska 
finnas med i spelet som Sean Murray säger i SoundBytes intervju med honom. 
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En sak som alla dagens spelmusikskompositörer är eniga om, inklusive jag själv, är att denna 
typ av musik har blivit alltmer mainstream med åren och uppskattas mer. Play! genomför 
flera konsertevenemang varje år och framför spelmusikmusik inför stora publiker. Joystick, 
det svenska svaret på Play! har gjort lika stor succé bland lyssnare vilket medverkar till en 
ljus framtid för spelmusiken. I en recension på spelmusik.net av det sistnämnda 
evenemanget skriver recensenten: "...uppskattningsvis runt 17 000 människor samlades på 
Stortorget i Malmö för att lyssna på spelmusik live." något som jag ser som en väldigt positiv 
utveckling. 
  

9.3. En framtida inspelning 
 
"You, as composer, must be prepared for questions. The musicians will perform better if 
they get the feeling that you are totally competent with your own stuff." säger Tillman 
Sillescu i min intervju med honom. Att verkligen kunna sina egna noter är ett återkommande 
tips som kompositörerna lyfter fram. Min utökade notkunskap har gjort att jag idag kan se 
mycket lättare hur nånting kommer att låta, genom att bara titta på noterna. Jag känner mig 
därmed självsäker inför en framtida inspelning av musiken jag komponerat. I mina intervjuer 
med Tillman och Christopher har jag fått många tips att reflektera över inför möten med en 
symfoniorkester och jag hänvisa till "Intervjuer" i bilagan för de fullständiga frågorna och 
svaren. 
 Det finns mycket att tänka på inför den faktiska inspelningsdagen. 
Mikrofonplaceringar är en sak som inte bör glömmas bort. Jag har diskuterat med 
mixteknikern Mårten Eriksson, samt Martin Hedström om hur jag bör gå till väga. Båda två 
har erfarenheter av den här typen av inspelningar på olika sätt. Mårten är mer tekniskt lagd 
och berättar om välfungerande mikrofonplaceringar. I grund och botten menade han att en 
vanlig X/Y stereo-uppmickning med två mikrofoner brukade räcka för honom men att man 
också kunde placera en mikrofon vid varje enskild instrumentsektion för extra detaljer. En 
annan metod skulle kunna vara "decca tree"-uppmickning som jag ofta har sett användas vid 
orkesterinspelning i många youtube-videos. Denna metod innebär att man använder 3 
mikrofoner hängandes eller ståendes ovanför orkestern. Syftet med den tredje mikrofonen 
är att fånga upp ett centralt ljud och låta de andra två mikrofoner bidra till ett fylligt 
stereoljud. Beroende på inspelningssal skulle det också vara bra att plocka upp rumsklangen 
med ytterligare en mikrofon. För att kunna genomföra allt det här rent praktiskt får jag stöd 
av Martin med inspelningsutrustning och dylikt.  
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10. Analys 

Det här har varit ett varierande arbete då det inkluderat många olika moment. Dels har det 
handlat om praktisk notskrift, något som påverkats väldigt mycket av övriga moment. 
Genom att ta reda på mer om exempelvis andra kompositörers sätt att tänka, har jag fått 
ytterligare förståelse för min egen musik och hur jag ska gå till väga för att skriva ner den så 
bra som möjligt. Frågeställningen "Hur skriver man och arrangerar datorspelsmusik till en 
symfoniorkester?" har alltså besvarats i flera olika led. Frågor som har att göra med en direkt 
samverkan med en orkester är svårare att besvara utan någon direkt erfarenhet men det 
finns gott om möjligheter till att förbereda sig på den här typen av möten. I slutändan har 
det mycket att göra med vem man själv är som person och hur man handskas med olika 
situationer. 
 En av de slutsatser som jag själv tycker är viktigast med detta examensarbete 
är att något sådant här faktiskt är genomförbart för en 22-årig, relativt oerfaren kompositör 
som jag själv. Detta påvisar starkt nyfikenheten som väcks inom ämnet datorspelsmusik och 
att denna typ av musik har blivit allt mer populär med åren. Under mitt möte med symfoni-
orkestern var det fantastiskt att se och prata med musiker som var så entusiastiska och 
nyfikna på min musik som de faktiskt var. Några av dem kom med önskemål över den musik 
de själva tycker om att spela och såg fram emot att tillsammans med mig frambringa 
symfonisk spelmusik. 
 Alla mina arbetsmoment går alltså hand i hand, trots att de egentligen skiljer 
sig från varandra. Man drar exempelvis nytta av att göra intervjuer med kompositörer i 
notskriftsprocessen, samtidigt som man lär känna intervjupersonerna bättre genom att 
undersöka spelmusikens utveckling i allmänhet. 
 
 

11. Sammanfattning 

Under arbetets gång har jag gjort flera viktiga upptäckter för min egen skull. Beträffande 
noter och arrangering har jag upptäckt att de i allmänhet brukar se mycket värre ut än vad 
de egentligen är för den som skall tyda och spela dem. Vikten av att vara noggrann och tydlig 
har jag också märkt av genom att få feedback från olika håll. Denna feedback har även lett 
mig in på spåret om att tänka mer på ett socialt plan i notskriftsprocessen. Genom att låta 
musikerna ha roligt tror jag att det skapas positiv energi som i slutändan kan främja 
helhetsresultatet. 
 En annan sak är att det alltid sker oväntade företeelser när man arbetar 
långsiktigt på det sätt som i mitt examensarbete. Mitt ursprungliga mål som handlade om att 
göra ett konsertevenemang med en symfoniorkester, fick gå bort helt och hållet på grund av 
dålig tajming med datum m.m. Detta är såklart ingenting jag själv kunnat påverka men det 
har gett mig perspektiv på saker och ting. Jag har lärt mig att man inte ska låsa sig vid en sak 
bara för att man bestämt sig för det från början. 
 Sammanfattningsvis har det här känts som ett viktigt arbete för mig och min 
framtida karriär. Jag har upptäckt nya arbetstekniker, hittat nya kontakter och 
kunskapskällor. Jag har känt mig nöjd med allt mitt praktiska arbete och den feedback jag 
fått tillbaka har gjort mig ännu mer entusiastisk till framtidens spelmusiksutveckling än vad 
jag någonsin varit.   
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12. Käll- & Litteraturförteckning 

12.1. Länkar 
 
Nedanstående länkar kontrollerades senast 1/6-11 mellan klockan 18:00-18:30 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arrangering 
http://en.wikipedia.org/wiki/Articulation_%28music%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/Decca_tree 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamik_%28musikteori%29 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Itunes 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mainstream 
http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestra 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orkestrering 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Partitur 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spotify 
http://wiki.kontrollrummet.com/Stereouppmickning 
http://composerfocus.com/ 
http://composerfocus.com/-/articles/score-preparation-for-session-recording-r27 
http://www.youtube.com/ 
http://www.musicfactory.se/utbildning/soundmasters.aspx 
http://www.gaso.se/ 
http://www.his.se/mlp 
http://www.rotatepdf.net/ 
http://imslp.org/ 
http://imslp.org/wiki/The_Firebird_%28Stravinsky,_Igor%29 
http://imslp.org/wiki/Category:Mahler,_Gustav 
http://imslp.org/wiki/Category:Tchaikovsky,_Pyotr_Ilyich 
http://www.play-symphony.com/ 
http://www.spelmusik.net/recensioner/joystick_3.0.html 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orvar_S%C3%A4fstr%C3%B6m 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eminence_Symphony_Orchestra 
http://gameplayer.se/pub_text.php?pub_id=15723 
 
MMS Årsrapport 2010 - om TV-tittande, sidan 4: 
http://www.mms.se/_dokument/rapporter/ar/%C3%85rsrapport%202010.pdf 
 

12.2. Intervjuer 
 
Intervjupersoner: 
http://www.christophertin.com/ 
http://seanmurraymusic.com/ 
http://www.inonzur.com/ 
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rten_Eriksson 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Hedstr%C3%B6m 
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SoundByte Blog (på www.gamespot.com): 
http://www.gamespot.com/news/6298196/sound-byte-gamespots-video-game-music-
blog?sid=6298196 
 
Intervjuer med Inon Zur: 
http://www.gamespot.com/news/6302937/sound-byte-inon-zur-on-the-music-of-dragon-
age-ii?tag=result%3Btitle%3B1 
http://www.gamestm.co.uk/interviews/inon-zur-on-making-music-for-the-next-generation/ 
 
Intervju med Christopher Tin: 
http://www.gamespot.com/news/6306222/sound-byte-meet-the-composer-christopher-
tin?tag=result%3Btitle%3B9 
 
Intervju med Sean Murray: 
http://www.gamespot.com/features/6307148/sound-byte-meet-the-composer-behind-call-
of-duty-black-ops/?tag=result%3Btitle%3B8 
 
Ytterligare intervjuer: 
http://www.keyboardmag.com/BlogComments.aspx?id=130669&blogid=965 
http://composerfocus.com/-/articles/the-music-of-crysis-2-r44 
http://composerfocus.com/-/articles/the-music-of-dead-space-2-r45 
 

12.3. Litteratur 
 
Lär av mästarna - Arrangering för två till fem stämmor (Faktadel) 
Sten Ingelf 
© 1995 Sting Music 
 
Stora Musikguiden - Musikteori för alla 
Roine Jansson 
© 2007 Notfabriken Music Publishing AB 
 
Mahler - Symphony No. 6 (A minor) 
© 1968 Ernst Eulenburg & Co. GmbH, Mainz 
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14. Bilagor 

Mina bilagor inkluderar en bild på Göteborgs Akademiska Symfoniorkester, intervjufrågor & 
svar, fullständigt notpartitur och slutligen loggboken. 
 
 

 
 
 
(Göteborgs Akademiska Symfoniorkester med dirigent Tobias Andersson i centrum)     3/5-11 
Fotograf: Jacob Lincke 
 

14.1. Intervjuer 
 
14.1.1. Christopher Tin 
 
1: When composing music for a large number musicians such as choirs and orchestras, 
what do you think is important to keep in mind? I'm talking about what is actually playable 
by real people and how you apply this to sheet music. 
 
Your starting point should be to make sure things are playable, but you should also keep in 
mind how well things will balance against each other.  Every instrument has a particular 
register that it resonates best in, and so when an instrument is supposed to step forward 
and take prominence, try to write the part in that register.  Knowing these registers comes 
from studying orchestration, but also from experience--that is, making a lot of mistakes, and 
then just learning from them. 
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2: Which things in particular are important to focus on when you are about to meet with 
an orchestra and transfer your sheet music into actual music? Sheet music layout and so 
on... 
 
Try to make it easy to read for both the conductor and instrumentalists.  Try to make sure 
that page turns and such happen when they've got a number of bars of rest.  And whenever 
possible, put as much detail and explanation as you can into their parts, so that they don't 
have to stop rehearsal and ask any questions. 
 I like to put a lot of specific directions into my scores--for example, if a clarinet is doubling a 
string line, like to indicate after the dynamic part that they should be blending with the 
strings, and so on.  That helps the players at least get a sense of the other things that are 
happening around them. 
 
3: I am not sure how involved you are in this phase but I'm wondering if you could tell me 
something about the actual recording? Perhaps you have any microphone positioning or 
rehearsal tips? 
 
Your engineer will know all this, so you don't need to worry too much.  Your goal is just to 
get the best possible performance out of the musicians.  Later on when you're mixing, you 
can choose exactly what kind of sound that you want.  For example, do you want a close-
mic'd sound, where you're hearing a lot of things like creaks, string noise, breaths, etc.?  Or 
do you want the more blended room sound?  It's a matter of taste.  Some people like the 
punchiness of close microphones.  Others like the warmth and blend of the room mics.  It's 
your call. 
 
14.1.2. Tillman Sillescu  
 
1: Are there things I should think about extra carefully when confronting a symphony 
orchestra? I'm talking about both the rehearsal phase and the recording phase. Are there 
perhaps any common mistakes about sheet music notation or layout I should think about? 
 
Make sure that the score is easy to read for the musicians, no overcomplicated things, 
especially rhythmically. You have to be careful and not write complex rhythms and too many 
different rhythmic layers. It is sometimes difficult to bring all this together with 60 or more 
musicians. If you have complicated material and notice in the rehearsal phase that it will be 
difficult, think about recording it in groups and bring them together afterwards. 
 Don't write in complicated tonalities as it could make the sound weaker. You, 
as composer, must be prepared for questions. The musicians will perform better if they get 
the feeling that you are totally competent with your own stuff. Check the scores twice to 
find mistakes. If you find any, you better tell the musicians or the conductor before they play 
so that they aren't the ones discovering them.  
 Be picky right from the beginning, about rhythm and intonation. The musicians 
should be aware of that you won't let them come through with lush playing. At last, always 
be polite and treat the musicians with respect. They are well-educated and try their best. 
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2: What can you tell me about software orchestral instruments? Do you use any by 
yourself, in any of the stages of a project or du you go directly from sheet music to a real 
live orchestra? 
 
"I always do mockups first, using orchestral sampler instruments. It is necessary to present 
the music to the client beforehand, because there is no way back at the recording stage. I 
experienced very often that the developer has good ideas about how the music has to be to 
be suitable to his game, so I really am happy if he helps me finding a proper style. To achieve 
this, I have to be able to present my layouts to him, and not only by playing it on the piano, 
because it is often difficult to anticipate the orchestral sound. So I try to make my music 
sound as good as possible with samples, then I show it to the client and get a really good 
feeling when it is recorded live." 
 

14.2. Fullständigt notpartitur 
 
De fullständiga noterna presenteras genom följande länkar. 
 
Sibelius, version 5: 
 
http://dl.dropbox.com/u/2156520/Examensarbete%20-%20Noter%20%282011-05-
20%29%20Sibelius%205.sib 
 
Sibelius, version 6: 
 
http://dl.dropbox.com/u/2156520/Examensarbete%20-%20Noter%20%282011-05-
20%29%20Sibelius%206.sib 
 
PDF-fil: 
 
http://dl.dropbox.com/u/2156520/Examensarbete%20-%20Noter%20%282011-05-
20%29%20Sibelius%205.pdf 
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14.3. Loggbok 
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