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1. INLEDNING

Syftet med Praktisk Musikteori är att förklara grunderna för hur vårt 
euro-amerikanska musikspråk fungerar och att underlätta för den 

som vill göra egen musik och improvisera.

Praktisk Musikteori består av flera delar:
 — Del 1: Musiklära.
 — Del 2: Harmonilära.
 — Del 3: Egen musik.
 — Del 4: Blues-metoden

Praktisk Musikteori 2
Praktisk Musikteori 2 (PM2) är fristående, men kräver viss kunskap i bl.a. 
musiklära och notskrift, motsvarande innehållet i Praktik Musikteori 1 
(PM1).

Avsnitt 2–5: Intervall | Ackord/ackordbeteckningar | Stegsystem
Förklaringar av grundläggande begrepp och verktyg.

Avsnitt 7–15: Tonförråd | Skalor | Ackord
Handlar om tonförråd, skalor och ackordbygge. De 7 kyrkoskalorna 
(modus I–VII); mollskalor; lydisk dominant; superlokrisk; pentatonisk 
dur/moll; heltonsskalan; blueskalan; dimskalor & bebopskalor.

Avsnitt 16–19: Funktioner
Hur olika ackordtyper fungerar i olika sammanhang. Avsnitten visar 
olika sätt att använda ackord, eftersom syftet är att göra egen musik, 
inte musikanalys (även om man naturligtvis kan lära sig mycket den 
vägen).

Avsnitt 20–21: Ersättningsackord | Tonartsbyten (modulationer)
Hur man kan ersätta ackord och byta tonart.

Avsnitt 22–23: Stämföring
Här innebär stämföring i första hand hur man tar sig från ackord till 
ackord.

Avsnitt 24: Bilagor
Ackordnät; musikprogram; Berklee-systemet; källor/litteratur. 

MATERIAL
Häfte med kompletterande material.

ARBETSBOK
Övningsuppgifter till PM2.

Ordet ”harmonilära” har ingen fastlagd be-
tydelse, utan innebär olika saker i olika sam-
manhang.

Ordet ”harmoni” betyder ungefär samklang, 
och vår harmonilära handlar om hur toner 
klingar tillsammans i euro-amerikansk musik. 
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SYSTEM

Det finns många system för harmonilära. Alla har sina för- och nack-
delar. I Praktisk Musikteori används en kombination av olika system.

 

Stamtoner, ackordlära & kyrkoskalor
Utgångspunkt är det urgamla systemet med stamtoner och kyrkoska-
lor, kompletterat med ackordlära.  
Det är genre-oberoende och allmängiltiga system.

Funktioner
1726 skapade fransmannen Jean-Philippe Rameau begreppen tonika, 
dominant och subdominant, för att förklara hur ackord fungerar i 
olika sammanhang. Rameaus begrepp används idag i alla system, även 
i Praktisk Musikteori. 
Systemet är genre-oberoende.

Stegsystem
Stegsystem har använts åtminstone sedan medeltiden. Grunden för 
moderna stegsystem skapades av Gottfried Weber vid 1800-talets 
början. Syftet var att ersätta generalbasläran, 16/1700-talens system 
för praktisk harmonilära. Men med tiden har stegsystem blivit allt mer 
teoretiska. I Praktisk Musikteori används stegsystem parallellt med ack-
ordbeteckningar.
Stegsystem är genre-oberoende.

Berklee-systemet (jazzteori)
Med jazzteori avses varianter av det teorisystem för jazz som skapats 
vid Berklee College of Music under 1900-talets andra hälft. I jazzteori 
används en mix av kyrkoskalor, ackordbeteckningar, funktioner och 
stegsystem samt systemegna begrepp och beteckningar.
Att systemet alltid varit omstritt beror på att det bygger på ukrainaren 
Joseph Schillingers (1895–1943) spekulativa och normativa teorisystem 
(Berklee College of Music hette från början Schillinger House).

Idag menar många att Berklee-systemet kan fungera bra för jazzmusi-
ker. Men för den som vill hålla på med annan (och modernare) musik 
är det ofta överteoretiskt och får enkla saker att framstå som svårare 
än vad de är. Det är naturligt: systemet utgår ifrån jazzmusikens värde-
ringar och behov.

Berklee-systemet ligger alltså inte till grund för Praktisk Musikteori. Men 
eftersom många utbildningar kräver att eleverna använder varianter av 
systemet, förklaras vissa begrepp.

Den funktionslära som skapades av Hugo Rie-
mann vid 1800-talets slut och som ofta an-
vänds vid musikhögskolor, var tänkt för analys 
av noterad klassisk musik. Här är syftet att gö-
ra egen musik; därför används inte Riemanns 
system här.

Berklee College of Music i Boston var den för-
sta amerikanska utbildningen som utgick från 
jazz. Skolan grundades 1945 och har idag över 
4.000 elever från hela världen.
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Testa och tänk själv
Det finns antagligen lika många sätt att tänka om ackord och ackord-
följder som det finns musikmakare. Många av världens bästa musiker 
har inte hört talas om vare sig Berklee-systemet eller något annat 
teoretiskt system. 
Det avgörande är att man hittar sätt att tänka på som fungerar för 
en själv. Och det gör man genom att hålla på med musik så mycket 
som möjligt.
Låter någonting bra är det rätt, oberoende av vad det ena eller 
andra systemet säger.

KEYBOARD
Gitarr i all ära – men keyboard är det bästa hjälpmedlet när man lär sig 
harmonilära. Det är konsekvent uppbyggt och man ser vad man gör. 
Det är enkelt att testa olika ackordlägen och stämföring och att bygga 
ackord på olika sätt.
Även om Du är gitarrist – använd keyboard så mycket som möjligt. Det 
lönar sig.

HUR LÄR MAN SIG?
Förutsättningen för att man ska bli bra på att göra musik är att man 
spelar, sjunger och testar. Det finns inga genvägar – man lär sig genom 
att hålla på med musik så mycket man kan. Och naturligtvis genom att 
lyssna på musik. 
Musik är en färdighet: ju mer man håller på, desto bättre blir man.

För den som vill göra egen musik finns ingen ände på vad man kan lära 
sig. Det finns alltid nya saker att upptäcka. Man blir aldrig fullärd.
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2. INTERVALL

Harmonilära handlar ytterst om avstånd mellan tonhöjder. Avståndet mel-
lan två tonhöjder kallas intervall. I Ex. 1 visas stamtonernas intervall 

från grundtonen. Det är grundintervallen.

Grundintervallen finns i olika varianter (Ex. 2). Förkortningarna betyder:
 — L/S = liten/stor; intervallen 2–3–6–7.
 — R = ren; intervallen 1–4–5–8.
 — F = förminskad; ett litet eller rent intervall förminskas en halvton (-½).
 — Ö = överstigande; ett stort eller rent intervall förstoras en halvton (+½).

Principen för intervallnamn:

+1 Dubbelt överstigande +1
+½ Överstigande +½
±0 Stor 2–3–6–7 Ren 1–4–5–8 ±0
-½ Liten 2–3–6–7 Förminskad 1–4–5–8 -½
-1 Förminskad 2–3–6–7 Dubbelt förminskad 1–4–5–8 -1

Ex.1 

Dubbla förtecken innebär att en not sänks eller 
höjs 2 halva tonsteg ( 2 x ½).

Vad gäller intervall placeras förtecken före inter-
vallnamnet (t. ex. #4). Men i tonnamn och ackord 
skrivs förtecken efter tonnamnet (t. ex. Bb).

Ex.2 
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Analoga intervall (extended intervals)
För att förstå harmonilära måste man även ha koll på intervallen 9–13. 
De kallas analoga (= motsvarande) intervall, eftersom de motsvarar 
intervallen 1–6 + 1 oktav. Så en stor nia/nona (S9) = en stor sekund 
(S2) + 1 oktav (R8) o.s.v.  
När man adderar en oktav med ett annat intervall, räknas oktaven som 
7 tonsteg, eftersom man utgår från en 7-tonsskala. Så en oktav + en 
stor ters = 7 + 3 = 10.

Även de analoga intervallen har latinska/italienska namn, men man 
brukar säga namnet (= numret) på svenska.

I Ex. 3 visas de vanligaste analoga intervallen (övre raden), och vilka 
intervall de är analoga med (undre raden).

Komplementära intervall
Komplementära intervall innehåller samma toner som ett annat 
intervall. Skillnaden mellan två komplementära intervall är att tonerna 
bytt plats (omvändning). Ex. 4 visar komplementära intervall.

Ö4 och F5 är samma intervall på keyboard. Båda brukar kallas trito-
nus (som betyder ”3 (hela) toner/tonsteg”).

I jazzteori kallas analoga intervall ofta utvid-
gade intervall (extended intervals). Även ”sam-
mansatta intervall” används i jazzteori; då 
kallas intervallen 1-8 ”enkla intervall”.

Analoga intervall är dock det vedertagna nam-
net. Begreppet är bra eftersom det förklarar 
att det rör sig om oktavtransponerade grund-
intervall.

Ex.3 

Ex.4 
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ÖVRIGT OM INTERVALL
 — När tonerna i ett intervall spelas efter varandra kallas de melodiska 

intervall. 
 — När tonerna i ett intervall spelas samtidigt kallas de harmoniska 

intervall (harmoni betyder ungefär samklang).

I musikteori skiljer man ofta på konsonanta (väl- eller medklingande) 
och dissonanta (illa- eller särklingande) intervall. Det finns olika 
synsätt vad gäller vilka intervall som ska kallas konsonanta, men idag 
räknas i allmänhet följande intervall som konsonanta i alla system:

 — R1
 — L/S3
 — R4
 — R5
 — L/S6 
 — R8. 

Övriga intervall kallas dissonanta (se vidare avsnitt 16).

Olika intervall som låter lika på keyboard kallas enharmoniska inter-
vall (Ex. 5). Men det är alltid viktigt att intervallen skrivs korrekt: annars 
blir noterna ologiska och svårlästa (med undantag för dim7-ackord; se 
vidare avsnitt 21). 

I bilagorna finns en tabell som klargör samband mellan intervall och 
ackordbeteckningar.

Ex.5 
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3. ACKORD

Ackord betyder samklang. Ett ackord består av minst två toner 
som klingar samtidigt. Man bygger ackord genom att stapla 

terser på varandra (tersharmonik).

TREKLANGER

Durackord S3 + L3
Så här byggs ett C-durackord (Ex. 6). Man utgår från C-durskalan (stam-
tonerna), men spelar bara varannan ton. De tre första tonerna bildar 
ackordet C-dur.  
Ackordet kallas treklang eftersom det består av tre toner.

Durtreklanger/durackord består av durskalans 1:a, 3:e och 5:e skalton, 
d.v.s. av intervallen stor ters (S3) + liten ters (L3) = två staplade terser. 

Ackordens toner beskrivs nedifrån och upp. Den lägsta tonen kallas 
grundton (rot) och ger ackordet dess namn, i det här fallet C-dur. 

Arpeggio: när tonerna i ett ackord spelas 
snabbt efter varandra.

Ex.6 

Ex.7 

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

5 G Liten ters (L3) Ren kvint (R5) 7 * ½ över grundtonen

3 E Stor ters (S3) Stor ters (S3) 4 * ½ över grundtonen

1 C
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Mollackord L3 + S3
Ett C-mollackord byggs så här (Ex. 8). Man utgår från C-mollskalan, men 
spelar bara varannan ton. De tre första tonerna bildar ackordet C-
moll. Ackordet kallas treklang eftersom det består av tre toner.

Mollackord består av mollskalans 1:a, 3:e och 5:e skalton, d.v.s. av 
intervallen liten ters (L3) + stor ters (S3) = två staplade terser.

Ackordens toner beskrivs nedifrån och upp. Den lägsta tonen kallas 
grundton och ger ackordet dess namn, i det här fallet C-moll. 

Dur & moll
Skillnaden mellan dur och moll är alltså att:

 — durackord har en stor ters (S3) som första intervall
 — mollackord har en liten ters (L3) som första intervall

I klassisk musikteori är skillnaden mellan dur och moll central: en del 
tror att den som inte hör skillnaden är omusikalisk. Men det finns 
många euro-amerikanska musikstilar där dur/moll-indelningen är min-
dre viktig eller ointressant.

Ex.8 

Ex.9 

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

5 G Stor ters (S3) Ren kvint (R5) 7 * ½ över grundtonen

b3 Ess Liten ters (L3) Liten ters (L3)) 3 * ½ över grundtonen

1 C

Dur = förkortning av latinets ”durum” som 
betyder hårt.

Moll = förkortning av latinets ”mollis” som 
betyder mjukt.

Orden kommer från hexakordläran, ett peda-
gogiskt system från medeltiden. 
Orden beskriver inte karaktären hos dur/
moll, utan de tecken som användes i hex-
akordläran.

En del förknippar dur med glädje och moll 
med sorg. Det finns dock inget som talar för att 
sådana egenskaper skulle vara ”inbyggda”.
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Förminskat ackord L3 + L3

När man staplar två små terser (2 x L3) på varandra, får man ett 
förminskat ackord. Namnet beror på att ackordet innehåller en 

förminskad kvint (6 x ½; se vidare intervallen). Ackordtypen kallas dim-
ackord.

 

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

b5 Gess Liten ters (L3) Förminskad kvint (F5) 6 * ½ över grundtonen

b3 Ess Liten ters (L3) Liten ters (L3) 3 * ½ över grundtonen

1 C

Överstigande ackord S3 + S3
När man staplar två stora terser på varandra får man ett utvidgat (för-
storat) eller överstigande ackord. Ackordtypen brukar kallas augu-
menterat ackord, +ackord eller #5-ackord.

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

#5 Giss Stor ters (S3) Överstigande kvint (Ö5 8 * ½ över grundtonen

3 E Stor ters (S3) Liten ters (L3) 4 * ½ över grundtonen

1 C

Ex.10 

Ex.11 
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FYRKLANGER septackord

När man lägger till ett tersintervall till en treklang får man en fyr-
klang, som är ett sept- eller 7-ackord. Namnet beror på att den 4:e 

tersen = det 7:e tonsteget (= sept) från grundtonen.

Ett septackord består alltså av skalans 1:a, 3:e, 5:e och 7:e skalton, d.v.s. 
av intervallen stor ters (S3) + liten ters (L3) + stor ters (S3) = tre stap-
lade terser.  
Ackordet kallas CMA7-ackord (C-maj7-ackord) eftersom avståndet 
mellan grundtonen och den 4:e tonen = stor sept (MA7 är en förkort-
ning av engelskans ”major 7”, som betyder ”stor sjua”). 

Fyrklanger/septackord är ofta utgångspunkt i jazzteori. Ex. 14 visar de 
vanligaste septackorden.  
Lägg märke till att Cdim7-ackordet kan skrivas på två sätt. Eftersom det 
är ett förminskat ackord (se ovan) är även det 7:e tonsteget (septen) 
förminskat. Det ska egentligen noteras med två b-förtecken, men för 
enkelhets skull brukar man skriva A istället för Bessess.

FEM-, SEX- & SJUKLANGER.

Ackord med 5, 6 & 7 toner gås igenom i nästa avsnitt. Men principen 
är densamma: man staplar terser på varandra.

Ex.12 

Ex.13 

Se vidare avsnitt 21 om dimackord.

Ex.14 
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4. ACKORD & BETECKNINGAR

Tersstapling är grunden för hur ackord noteras med ackordbeteck-
ningar (kallas också ackordanalys). Det är en notskrift där ackord 

noteras med bokstäver, siffror och nottecken. Ex. 15 visar grundackor-
den i C-dur (grundackord = de ackord som kan bildas av en bestämd 
skala).  
Ackordbeteckningar ska läsas så här:

 — Den första bokstaven anger ackordets grundton. 
 — Ensam bokstav = durackord.
 — Ett litet ”m” efter bokstaven = mollackord.
 — ”dim” efter bokstaven = förminskat ackord (dimackord).
 — Fördubblingar/oktaveringar av toner påverkar inte ackordbeteck-

ningar.

Oktavtransponering
Man utgår från treklanger (ackord med tre toner). Men med oktav-
transponering kan alla skaltoner i en 7-tonsskala organiseras så de 
hamnar på tersavstånd. I Ex. 16 visas detta med pilar. 

Durskalan är grunden för ackordbeteckningar. Men vad gäller ackord 
utgår man från en durskala med liten sept (L7), d.v.s. en mixolydisk 
skala (modus V). 

Den här typen av notskrift har använts sedan 
1500-talet, när man började notera musik som 
bygger på ackordföljder. 

Se vidare ackordtabellen för olika sätt att ange 
ackordbeteckningar.

Ex.15 

Transponering = förflyttning. I musik bety-
der det att man spelar/sjunger en annan ton-
höjd än den noterade. 

Oktavtransponering = en tonhöjd flyttas till 
en annan oktav. I det här fallet en oktav upp. 
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Ex. 17 visar vilka ackord som kan bildas av tonerna i Ex. 16, samt hur de 
skrivs med ackordbeteckningar. Siffrorna anger intervallet (avstån-
det) mellan grundtonen och den högsta tonen. De visar alltså vilken 
ton som är högst i ackordet. 

C två terser; durtreklang.

C7 alla terser t.o.m. den som ligger på det 7:e tonsteget från grundtonen, d.v.s. 4 toner (C–E–G–Bb)

C9 alla terser t.o.m. den som ligger på det 9:e tonsteget från grundtonen, d.v.s. 5 toner (C–E–G–Bb–D)

C11 alla terser t.o.m. den som ligger på det 11:e tonsteget från grundtonen, d.v.s. 6 toner (C–E–G–Bb–D–F)

C13 alla terser t.o.m. den som ligger på det 13:e tonsteget från grundtonen, d.v.s. 7 toner (C–E–G–Bb–D–F–A)

Ex. 18 visar samma sak i moll. Skillnaden är att man skriver ett litet ”m” 
efter bokstaven som anger ackordets grundton, eftersom det rör sig om 
mollackord. Vid durackord anges bara grundtonen, eftersom dur är 
utgångspunkt (Ex. 17). 

Andra ackordbeteckningar

b- och #-tecken
Ett förtecken framför en siffra eller ett tonnamn hö-
jer/sänker tonen ifråga ett halvt tonsteg. I Ex. 19 visas 
höjning och sänkning av 5:e tonen från grundtonen.

MA7-ackord
I ackordbeteckningar är L7 (liten sept) utgångspunkt. 
Därför måste man ange när sjuan ska vara stor (S7). 
Här används beteckningen MA7 (av engelskans ma-
jor 7 som betyder S7) Ex. 20.

Ex.17 

Ex.18 

Ex.19 

Ex.20 
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Add/omit-ackord
När man vill lägga till en ton (oftast 9) utan att spela 
alla terser upp till tonen ifråga, skriver man ”add” (av 
engelskans ”lägg till”) före siffran. I Ex. 21 visas skill-
naden mellan Cadd9 och C9. Vill man utelämna toner 
som ingår i ett ackord skriver man ”omit”.

2- & 4-ackord (sus)
När man lägger till det 2:a eller 4:e tonsteget i stället 
för trean (tersen) brukar ackorden kallas susackord 
(Ex. 22).

6-ackord

UTVIDGADE ACKORD
Man kan dela in ackord i:

 — Enkla ackord = ackord med högst 4 toner.
 — Sammansatta eller utvidgade ackord (efter engelskans extended) = ackord med 

5 eller fler toner. Kallas även polychords, tensions och upper structures.

Ex. 24 visar hur det fungerar. Ackorden på det undre systemet är septackord = enkla 
ackord = 4-klanger. Tonerna på det övre systemet visar hur man kan skapa samman-
satta ackord genom att lägga till ackordtonerna 5–7. Tumregeln är att ju fler toner ett 
ackord har, desto starkare är ackordets spänning. 

Ex.21 

Ex.22 

När man vill lägga till det 6:e tonsteget skriver 
man en 6:a (Ex. 23).

Ex.23 

Observera att när man 
spelar ackord med 
många toner brukar man 
bara spela de viktigaste 
tonerna, de som utmär-
ker ackordet. 

Dessutom brukar man 
undvika toner som gör 
att ackord kan låta illa.
Sådana toner har mar-
kerats med parentes i 
Ex.24.

Ex.24 
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Ackordtabell

Nedan visas vilka ackordbeteckningar som används i Praktisk Musik-
teori. Vanliga alternativ inom parentes.

Parenteser i ackordbeteckningar förtydligar vilka tecken som hör 
samman. 

1 2 3 4 5 6 7 ACKORDBET. DUR 1 2 3 4 5 6 7 ACKORDBET. MOLL

C E G C (Cmaj; C∆) C Eb G Cm (Cmi; Cmin; C-; c)

C E G# Caug (C#5; C5+; C+) C Eb G# Cmaug (#5; C-5+)

C E G Ab Cb6 C Eb G Ab Cmb6

C E G A C6 C Eb G A Cm6 (Cmi6; C-6; c6)

C E G Bb C7 C Eb G Bb Cm7 (Cmi7; C-7; c7)

C E G# Bb C7aug (C7#5; C75+) C Eb G# Bb Cm7aug (Cm7#5)

C E G B CMA7 (Cmaj7; C∆; C∆7) C Eb G B CmMA7 (Cm∆; C-∆)

C E G Bb Db Cb9 C Eb G Bb Db Cmb9 (Cm7b9)

C E G Bb D C9 C Eb G Bb D Cm9 (Cm79)

C E G Bb D# C#9 C Eb G Bb D# Cm#9

C E G B Db CMAb9 C Eb G B Db CmMAb9

C E G B D CMA9 C Eb G B D CmMA9

C E G B D# CMA#9 C Eb G B D# CmMA#9

C E G Bb D F C11 C Eb G Bb D F Cm11

C E G Bb D F# C#11 C Eb G Bb D F# Cm#11

C E G Bb D F A C13 C Eb G Bb D F A Cm13

C E G B D F A CMA13 C Eb G B D F A CmMA13

C E G B D F# A CMA13(#11) C Eb G B D F# A CmMA13(#11)

C E G D C add9  

Add = lägg till C Eb G D Cm add9  

Add = lägg till

C E Gb Bb C7b5 (C7-5) C Eb Gb Bb Cm7b5 (Cm7-5; CØ)

ANDRA BETECKNINGAR

C D G Ingen ters Csus2 (Csus9) C F G Bb C7sus4

C F G Ingen ters Csus4 (Csus) C Eb Gb Cdim (C°)

C G Ingen ters C5 (Comit3; Cno3)
Omit = uteslut C Eb Gb A Cdim7 (C°; C°7)

När man vill ha en annan ton än grundtonen i basen (längst ner) skriver man slash + tonnamn;
 C7/Bb = C7 med Bb i basen; Fm/G = F-moll med G i basen o.s.v.
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5. STEGSYSTEM

Stegsystem påminner om ackordbeteckningar. Så förstår man ack-
ordbeteckningar är stegsystem lättbegripliga.

Grunden för stegsystem är att varje ton i en (diatonisk) 7-tonsskala 
numreras med romerska siffror, från grundtonen och upp. Siffran 
anger alltså på vilket steg i skalan tonen står, därav namnet. 
Men allra först måste man ange tonarten: det visar vilken ton som är 
nummer I (grundton).

Så här fungerar stegbeteckningar:
 — Först anges tonarten.
 — En romersk siffra står först vid varje ackord.
 — Ensam romersk siffra = durackord.
 — Ett litet m efter siffran = mollackord.
 — Dim efter siffran = förminskat ackord (dimackord).

OBS! 
 — I stegsystem skrivs höjning/sänkning av grundtonen före siffran i 

fråga (#I, #IV etc.). 
 — I ackordbeteckningar skrivs höjning/sänkning av grundtonen efter 

bokstaven (D#, F# etc.).

Poängen med stegsystem är att de är tonartsoberoende. Ackordföljden 
i Ex. 25 noteras likadant i alla tonarter, med undantag för tonartsan-
givelsen. Därför är stegsystem ett bra sätt att visa sådant som kan 
användas i alla tonarter. Jämför Ex. 25 och 26.

Mer avancerade ackord kan noteras på samma sätt som med ackord-
beteckningar. Men när man vill ha en annan ton än grundtonen i basen 
anges det ofta med siffror (3 = ters; 5 = kvint o.s.v.).

I Sverige förknippas stegsystem med jazzteori. I själva verket är stegsys-
tem väldigt gamla och används i många musiktyper.

Det finns många varianter av stegsystem: här 
förklaras bara den variant som används här.

Ex.25 

Ex.26 
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6. KYRKOSKALOR (modus I–VII)

Stamtonerna är utgångspunkt för vår musikteori. Det är en durskala 
med sju toner per oktav (keyboardets vita tangenter C–C). 

Man kan bygga 7 olika skalor av stamtonerna genom att börja på 
olika toner (Ex. 29). Att det uppstår olika skalor trots att tonförrådet 
är detsamma, beror på att kombinationen av halva (½) och hela (1) 
tonsteg varierar beroende på vilken ton man börjar på. Dessutom 
uppfattas den första tonen (grundtonen) som tonika (I-ackord), så de 
skalor som skapas på detta sätt har olika karaktär, trots att tonerna är 
desamma.  
Skalor som skapas på det här sättet kallas kyrkoskalor eller modus I–
VII.

1 = helt tonsteg (2 x ½). 
½ = halvt tonsteg (1 x ½).

Ex.28 

Det verkar som om varianter av detta sys-
tem användes i en eller annan form i Mel-
lanöstern för 4.500-5.000 år sedan.

Kyrkoskalorna har många namn. De namn 
som är vanligast idag kommer från med-
eltiden (inte grekisk antik): jonisk - dorisk 
- frygisk - lydisk - mixolydisk - aeolisk - 
lokrisk.

”Modus” (pluralis ”modi”) kommer från 
latinet och betyder ungefär ”ett sätt” el-
ler ”en regel”. I sammanhanget ”det sätt” 
man sjunger och spelar ett visst tonförråd 
på, d.v.s. på vilken ton man börjar (grund-
tonen).

Eftersom man kan börja på 7 olika tonsteg 
i en 7-tonsskala finns det 7 sätt eller modi 
att framföra den på.

Ex.29 

Idag används systemet med kyrkoskalor 
främst i jazzteori. Det beror på att den som 
vill göra egen musik ofta har större nytta av 
detta system än av den klassiska musikens 
förenklade dur/moll-system.

Men systemet skapades inte av jazz/rock-
teoretiker, utan har använts i hundratals år 
(kanske tusentals år) av musiker som på ett 
eller annat sätt gjort egen musik.
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7. KYRKOSKALOR & ACKORD

Man bygger ackord av kyrkoskalornas tonförråd genom att spela 
varannan ton. Det kallas tersstapling, och innebär att 2:a, 4:e och 

6:e skaltonen (tonerna med ringar i Ex. 30) måste spelas en oktav högre 
än övriga toner (det kallas oktavtransponering). Annars får man inte 
med alla toner på tersavstånd. 

2:a, 4:e och 6:e tonen placeras alltså en oktav upp enligt följande:
 — 2:a tonen + 7 tonsteg = 9 tonsteg från grundtonen
 — 4:e tonen + 7 tonsteg = 11 tonsteg från grundtonen
 — 6:e tonen + 7 tonsteg = 13 tonsteg från grundtonen

I Ex. 30 visas vilka grundackord som kan konstrueras av de kyrkoskalor 
som kan bildas av stamtonerna och deras ackordbeteckningar.

Skalor är ackord, och ackord är skalor!

Parenteser i ackordbeteckningar förtydligar 
vilka tecken som hör samman.

Ex.30 
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8. KYRKOSKALORNAS NAMN

När man gör musik brukar man utgå från en tonart (E-dur, C-dur 
o.s.v.). Det är ett förenklat system där man bara anger grundton och 

dur eller moll. Genom kyrkoskalorna får man tillgång till fler varian-
ter av tonarterna, som har olika sound och karaktär. 

Kyrkoskalor namnges på samma sätt som andra skalor: 
 — Först anges vilken ton som är utgångspunkt/startton/grundton.
 — Sedan anges skaltyp/modus. 

Till vänster i Ex. 31 visas vad kyrkoskalorna som byggs av stamtonerna 
kallas. Till höger visas hur skalorna ser ut (transponeras) och namnges 
när utgångspunkten/tonarten är C.
 

Transponering innebär att man flyttar 
något. I det här fallet flyttas grundtoner-
na till C. 

Ex.31 
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9. KYRKOSKALOR/ACKORD | DUR

En durskala är en skala där det tredje tonsteget är en stor ters (S3; 
durters). 

I detta avsnitt redovisas de 3 kyrkoskalor som har durters, och vilka 7 
grundackord som kan skapas av de olika skalorna (grundackord = de 
ackord som kan byggas av ett visst tonförråd/skala).
Treklanger är de egentliga grundackorden, men i jazzteori utgår man 
ofta från fyrklanger. Därför har båda tagits med.

MODUS I | JONISK (1–2–3–4–5–6–7)

Modus I (jonisk) är en vanlig durskala. Grundfunktioner: I–IV–V. 

Poängen med sådana här uppställningar är att man får fram tonför-
råd (meloditoner och 14 ackord) som passar ihop och har en bestämd 
karaktär. För varje tonförråd har ett speciellt sound som spelar stor 
roll för hur musik känns. 
Man kan skapa fler ackord utifrån de givna ackorden genom att lägga 
till fler toner/färgningar (se vidare avsnitt 20).

Genom att utgå från bestämda tonförråd är det lättare att göra melodi-
er och ackordföljder som känns enhetliga och sammanhängande. Men 
kom ihåg: det handlar inte om att lösa korsord, utan om att hitta något 
som låter bra.

Gör egna ackordföljder av ackorden och experimentera. Det är så 
man lär sig.

Siffrorna efter skalornas/tonförrådens namn 
visar hur de avviker från durskalan (modus 1; 
jonisk), som skrivs: 1-2-3-4-5-6-7.

Angående grundfunktioner: se vidare av-
snitt 16.

Ex.32 
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MODUS IV | LYDISK (1–2–3–#4–5–6–7)

Skillnaden mellan en vanlig durskala och modus IV (lydisk skala) är att 
det 4:e tonsteget höjs ett halv tonsteg (#4). 

Grundfunktioner: I–#IVdim–V.

MODUS V | MIXOLYDISK (1–2–3–4–5–6–b7)

Skillnaden mellan modus V och modus I är att det 7:e tonsteget 
sänkts ett halv tonsteg i modus V (b7). Den mixolydiska skalan inne-

håller alltså en liten sept (L7) och är ofta utgångspunkt för blues/rock/
funk-baserad musik. 
Grundfunktioner: I–IV–Vm.

Musikexempel: temat till TV-serien Simpson’s; 
”Man on the Moon” med R.E.M.

Gitarrister som Steve Vai och Joe Satriani har 
ofta använt lydiska skalor.

Ex.33 

Under medeltiden sågs den mixolydiska skalan 
ofta som den ”normala” durskalan.

Ex.34 
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10. KYRKOSKALOR/ACKORD | MOLL

En mollskala är en skala där det tredje tonsteget är en liten ters (L3; 
mollters). Fyra kyrkoskalor har mollters.

MODUS VI | AEOLISK | REN MOLL (1–2–b3–4–5–b6–b7)

Den sjätte kyrkoskalan (modus VI) är en ren mollskala, som kallas 
aeolisk skala i jazzteori. 

Grundfunktioner: Im–IVm–Vm.

MODUS II | DORISK (1–2–b3–4–5–6–b7)

Den andra kyrkoskalan (modus II) kallas dorisk skala, en skala som har 
använts i alla tänkbara sammanhang i många hundra år.

Grundfunktioner: Im–IV–Vm.

I en del svenska läroböcker kallas den eolisk 
skala. Det är olyckligt, eftersom aeolisk är 
internationellt vedertaget. 

Den harmoniska mollskalan är egentligen 
en ren mollskala (modus VI; aeolisk) där det 
7:e tonsteget höjts ett halvt tonsteg (+½) 
så att dominanten blir ett durackord.

Jämför avsnitt 11. 

Ex.35 

Den melodiska mollskalan kan ses som en 
dorisk skala (modus II) där det 7:e tonste-
get höjts ett halvt tonsteg (+½) så att do-
minanten blir ett durackord. 

Därför är den melodiska mollskalan en al-
tererad (förändrad) skala.

Jämför avsnitt 11. 

Ex.36 
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MODUS III | FRYGISK (1–b2–b3–4–5–b6–b7)
Den tredje kyrkoskalan (modus III) kallas frygisk skala. Den är ovanligare 
än andra mollskalor. 
Grundfunktioner: Im–IVm–Vdim.

MODUS VII | LOKRISK (1–b2–b3–4–b5–b6–b7)
Den sjunde kyrkoskalan (modus VII) kallas lokrisk skala. Den har en liten 
ters som tredje tonsteg och är strikt räknat en mollskala.  
Men den är speciell, bl.a. eftersom det 5:e tonsteget sänkts ett halvt 
tonsteg, så tonikan (I-ackordet) är ett dimackord. Därför räknas den ofta 
till dimskalorna (se vidare nedan).
Grundfunktioner: Idim–IVm–bV. 

Ex.37 

Ex.38 
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11. ALTERERADE SKALOR/ACKORD

Alterering betyder förändring. Här innebär alterering att man ändrar 
tonhöjder i ett givet tonförråd.

HARMONISK MOLL (1–2–b3–4–5–b6–7)

Skillnaden mellan en ren och en harmonisk mollskala är, att i den 
harmoniska mollskalan höjs (altereras) den sjunde tonen ett halvt 

tonsteg (+½). Därmed får dominantackordet en stor ters. 
Grundfunktioner: Im–IVm–V.

MELODISK MOLL modern (1–2–b3–4–5–6–7)

Skillnaden mellan en dorisk skala (modus II) och en melodisk mollska-
la är, att i den melodiska mollskalan höjs (altereras) den sjunde tonen 

ett halvt tonsteg (+½). Därmed får dominantackordet en stor ters. 
I klassisk musikteori kallas ofta en skala som har olika tonsteg i upp- 
och nedgående för harmonisk mollskala. Därför kan man lägga till 
”modern” så att det är klart vilken version som avses. 
Grundfunktioner: Im–IV–V.

Den harmoniska mollskalan är en ren moll-
skala (modus VI; aeolisk) där det 7:e ton-
steget höjts ett halvt tonsteg (+½) så att 
dominanten blir ett durackord. 

Därför är den harmoniska mollskalan 
en altererad (förändrad) skala.

Ex.39 

Den melodiska mollskalan är en dorisk ska-
la (modus II) där det 7:e tonsteget höjts ett 
halvt tonsteg (+½) så att dominanten blir 
ett durackord. 

Därför är den melodiska mollskalan 
en altererad (förändrad) skala.

Ex.40 
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LYDISK DOMINANT (1–2–3–#4–5–6–b7)

Den lydiska dominantskalan kan beskrivas på flera sätt. Dels som 
en lydisk skala (modus IV) med liten sept (L7). Den lilla septiman är 

altererad (sänkt) och gör tonförrådet dominant (Ex. 41; se vidare avsnitt 
18). 
Men den kan också beskrivas som en mixolydisk skala (modus V) med 
höjd kvart. Då är den 4:e tonen altererad (Ex. 42).

Att det finns flera korrekta namn är inte unikt för just den här skalan. 
Nästan alla skalor kan beskrivas och förklaras på flera sätt. Det 
handlar inte om rätt eller fel, utan om vad som fungerar bäst i samman-
hanget. Och om hur man tänker. 

ALTERERAD (JAZZ)SKALA | SUPERLOKRISK

I jazz används en skala som kallas altererad eller superlokrisk (Ex. 43). 
Namnet är olyckligt, eftersom det ger intryck av att det bara finns en 

altererad skala, när det i själva verket finns många altererade skalor.
Skalan kan verka trasslig, men egentligen är det en vanlig durskala där 
den första tonen höjts ett halvt tonsteg.

SAMMANFATTNING

I vårt musiksystem finns egentligen bara 7 bestämda 7-tonsskalor 
(modus I–VII; kyrkoskalorna; de skalor som kan bildas av stamtonerna). 

Övriga 7-tonsskalor är konstruktioner, och beskrivs därför ofta som 
förändringar (altereringar) av de 7 kyrkoskalorna. 

Eftersom det inte handlar om naturlagar utan om teoretiska efter-
handskonstruktioner, är det naturligt att konstruerade skalor har 
många namn och beskrivs på olika sätt. Ett sätt att tänka som fungerar 
i jazz kan vara irrelevant i en rocklåt. Och det är inte ovanligt att exem-
pelvis pianister och gitarrister tänker olika.

Tänk själv – inget system har monopol på benämningar och tänke-
sätt!

Ex.41 

Ex.42 

Ex.43 
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12. 5-TONSSKALOR/ACKORD

Skalor med fem toner per oktav kallas pentatoniska skalor (penta = 
5 på grekiska). Tonförråd med 5 toner per oktav finns i många former 

och är vanliga över hela världen. Därför tror en del forskare att de första 
tonförråd som användes av människan var pentatoniska (5 toner per 
oktav). 

PENTATONISK DUR (1–2–3–5–6)

Den pentatoniska durskalan påminner om durskalan med 7 toner per 
oktav (modus I). Skillnaden är att man hoppar över det 4:e och 7:e 

tonsteget. 
Pentatoniska durskalor är mycket vanliga i bl.a. folkmusik, country, rock 
och blues. 

PENTATONISK MOLL (1–2–b3–5–b7)

Den pentatoniska mollskalan påminner om den rena mollskalan med 
7 toner per oktav (modus VI), men man hoppar över 4:e och 6:e 

tonsteget (det finns dock olika typer av pentatoniska mollskalor). 

Ex.44 

Ex.45 
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13. 6-TONSSKALOR/ACKORD

Det är lätt att skapa sextonsskalor: det räcker med att hoppa över en 
ton i en 7-tonsskala. Det finns två speciella sextonsskalor man bör 

känna till.

BLUESSKALAN (1–b3–4–#4–5–b7)

Bluesskalan är ett av de viktigaste tonförråden i gehörsbaserad musik. 
Det är en grundsten för musikstilar som blues, rock, gospel, funk och 

jazz. 
Bluesskalan är en av få skalor som kan användas tillsammans med både 
dur- och mollackord. Bluesskalan är troligen en variant (alterering) av 
den pentatoniska mollskalan, vilket talar för att den här typen av ton-
förråd är väldigt gamla.
 

Det finns många varianter av bluesskalan med upp till 10 toner per 
oktav. Varianten med 6 toner är dock vanligast.  
Fler bluesskalor i bilagorna.

HELTONSSKALAN (1–2–3–#4–#5–#6)

Heltonsskalan består bara av hela tonsteg och används i många sam-
manhang, inte minst i musik till tecknade filmer och i jazz. 

Ex.46 

Heltonsskalor användes ofta av klasssiska 
tonsättare som Claude Debussy (1862-1918), 
i dåtidens försök att förnya musikspråket. La 
Mer är ett berömt exempel på det.

Ex.47 
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14. 8-TONSSKALOR/ACKORD

DIMSKALOR
Dimskalor består av åtta toner per oktav och finns i två versioner:

 — ½–1–½–1–½–1–½–1 (Ex. 48; kallas halvton/helton) eller
 — 1–½–1–½–1–½–1–½ (Ex. 49; kallas helton/halvton).

Eftersom varannat tonsteg är ett halvt tonsteg (½) och varannat ett helt 
tonsteg (1), kallas dimskalor symmetriska. Ex. 48-49 innehåller ackord 
som fungerar tillsammans med skalorna.

BEBOP-SKALOR
Bebop-skalor är altereringar av:

 — Durskalan (bebop dur; Ex. 50)
 — Dorisk skala (bebop dorisk ; Ex. 51)
 — Mixolydisk skala (bebop mixolydisk ; Ex. 52).

Altereringarna (förändringarna) innebär att man lägger till en kroma-
tiskt höjd eller sänkt ton till bestämda skalor. Man kan hitta på helt nya 
namn på dessa skalor, men eftersom det är varianter av välkända skalor 
är det enklare att utgå från dessa. 

Ex.48 

Ex.49 

Ex.50 

Ex.51 

Ex.52 
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15. TONFÖRRÅD | sammanfattning

Med utgångspunkt från de tonförråd som presenterats här har man 
skapat fantastisk musik i många stilar i hundratals (kanske tusen-

tals) år. 

Den som gör egen musik måste veta hur man kan kombinera melodier 
(skaltoner) och ackord. Men det är viktigt att komma ihåg att mu-
sikteori är en efterhandskonstruktion. De musiker som grundlade 
exempelvis jazz utgick inte från jazzteori. Teorierna kommer alltid sist. 
Det är försök att förklara sådant som redan finns.

På sina håll finns en övertro på vad man kan lära sig av teoretiska sys-
tem. Och fokuserar man för mycket på teori finns en risk att man börjar 
se på musikskapande som om det handlar om att lösa korsord. Att 
något kan förklaras eller motiveras i ett teoretiskt system innebär 
inte att det låter bra och intressant.

Testa och tänk själv
Det finns antagligen lika många sätt att tänka omkring det här som det 
finns musiker som gör musik. Många av världens bästa musiker har inte 
hört talas om teoretiska system. Det avgörande är att man hittar sätt 
som fungerar för en själv. Och det gör man genom att hålla på med 
musik så mycket som möjligt.
Låter någonting bra är det rätt, oberoende av regler.

De senaste decennierna har skalteorier fått 
allt större betydelse i jazzutbildning. Det beror 
inte bara på Berklee-systemet, utan också på 
jazzpianisten och kompositören George Rus-
sells bok The Lydian Chromatic Concept of Tonal 
Organization [1953]. Boken var den teoretiska 
grunden för bl.a. den ”modaljazz” som var mo-
dern på 1950/60-talen (Miles Davis, Bill Evans, 
John Coltrane m.fl.), och som fokuserade mer 
på skalor än på traditionella funktioner.

DEMO FÅR E
J S

KRIV
AS U

T



PRAKTISK MUSIKTEORI 2
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011/2012    31

16. FUNKTIONER

Funktioner handlar om hur den som är van vid vårt musikspråk upp-
fattar toner och ackord. Det handlar inte om ”regler”, utan om 

hur toner och ackord uppfattas och känns i olika sammanhang. 

GRUNDBEGREPP

Utgångspunkt är grundackorden. Det är de 7 treklanger som kan 
bildas av stamtonerna.

I = tonika, IV = subdominant, V = dominant
Av grundackorden har I–IV–V-ackorden särskilt viktiga funktioner 

Tonika (T) | I-ackordet
Ackordet på 1:a tonsteget kallas tonika. Det är I-ackordet i stegsystem 
(Ex. 54). Tonikan är tonartens grundackord (centralackord). Ackordet 
där man känner sig ”hemma”. Det känns naturligt att sluta ett musik-
stycke eller ett avsnitt på tonikan eftersom det känns avslutat.

Dominant (D) | V-ackordet
Ackordet på 5:e tonsteget kallas dominant. Det är V-ackordet i stegsys-
tem (Ex. 54). Dominanten är det dominerande ackordet. Om man slutar 
på dominanten känns det som om musiken avbryts; någonting fattas. 
Det beror på att dominanten vill leda musiken vidare till tonikan.

Subdominant (S) | IV-ackordet
Ackordet på 4:e tonsteget kallas subdominant. Det är IV-ackordet i steg-
system (Ex. 54). Ordet betyder ”underdominant”, eftersom ackordet lig-
ger en kvint under tonikan (dominanten ligger en kvint över tonikan).

Tonarter
Tonart är ett vagt begrepp. Men i allmänhet menas det ackord som är 
centrum eller utgångspunkt för ett avsnitt eller ett musikstycke. Tonar-
ten framgår av de fasta förtecknen (se vidare kvintcirkeln nedan). 
Som vi har sett räknas tonikan som centralackordet. Så när Eb-dur är 
tonika, är tonarten Eb-dur. Är B-moll tonika, är tonarten B-moll o.s.v.

Ex.53 

Funktioner kan skrivas på många sätt. Här 
skrivs durackord med stora bokstäver (T-S-D) 
och mollackord med små bokstäver (t-s-d).

Ex.54 

Fransmannen Jean-Philippe Rameau skapade 
begreppen tonika, dominant och subdominant 
1726. De används i alla system.

Den funktionslära som skapades av Hugo Rie-
mann vid 1800-talets slut och som ofta an-
vänds vid musikhögskolor, är bara tänkt att 
användas i noterad klassisk musik.

Vanliga stegbegrepp i klassisk musikanalys: 
I: Tonika.  
II: Supertonika (kan ersätta subdominanten). 
III: Mediant (kan ersätta dominanten). 
IV: Subdominant. 
V: Dominant. 
VI: Submediant (kan ersätta tonikan). 
VII: Led-ackord.

Begreppet tonalitet skapades av Choron 1810 
för att beskriva systemet med tonika, subdo-
minant och dominant. 

Idag används dock ordet lite hur som helst. Det 
beror bl.a. på att ”tonal” används som motsats 
till ”atonal” (musik som inte bygger på tradi-
tionell harmonik). Så idag får ”tonal” ibland 
ersätta ord som samklang och harmoni, vilket 
förvirrar. I viss jazzteori kallas kyrkoskalorna 
”tonaliteter”; troligen menar man ”tonförråd”.
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Kadens
En kadens är en avslutningsmodell eller ett slutfall. Det innebär att 
minst två av grundfunktionerna (T–S–D; I–IV–V) spelas i följd. Fullstän-
diga helkadenser innehåller samtliga grundfunktioner.

KVINTCIRKELN

Kvintcirkeln används när man lär sig ackordens och tonarternas för-
hållande till varandra. Kvintcirkeln nedan visar:
 — Alla dur- & molltonarter på ett keyboard. 
 — Parallelltonarter och ackord (= dur/moll med samma förtecken) 
 — Tonarternas förtecken i diskant- och basklav.

V-riktning = nästa ackord medsols är föregående ackords dominant. 
IV-riktning = nästa ackord motsols är föregående ackords subdomi-
nant. 

Så här räknar man ut I–IV–V-ackorden i A-dur: I = A-dur; V = 1 steg med-
sols (V-riktning) = E-dur ; IV = 1 steg motsols (IV-riktning) = D-dur . 
I–IV–V-ackorden i A-dur är alltså A–D–E. 

Ex.55 
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ANDRA BEGREPP

Spänning (tension)
Spänning motsvarar ungefär den klassiska musikteorins dissonans. 
Spänning innebär att det finns en spänning eller en strävan i ett ackord 
eller en ton som kräver en upplösning = avspänd fortsättning.
Dominantackord (V-ackord) är exempel på spänningsackord, eftersom 
man förväntar sig tonikan (I-ackordet) efter dominanter.

Ledtoner (guide tones) är spänningstoner som leder vidare i viss rikt-
ning; de kräver en speciell fortsättning (se vidare avsnitt 18). 

Men vissa ackord innehåller en typ av spänning som upplevs som 
instabil och vinglig. Man förväntar sig en fortsättning, men inte i någon 
speciell riktning. Dimackord och dim7-ackord är exempel på instabila/
ambivalenta ackord (Ex. 57).

Avspänning
Avspänning motsvarar ungefär den klassiska musikteorins konsonans 
(välljudande). Avspända ackord är ackord utan stark spänning (avsnitt 
17 & 19).

Färgning
I klassisk musikteori är upplösningen som regel en dur- eller molltre-
klang. Men i annan musik lägger man ofta till en stor sext eller sept till 
ackordupplösningen, utan att det uppfattas som spänningsskapande. 
Sådana ackord kallas färgade ackord: klangfärgen påverkas, inte 
spänningen (Ex. 58).

Även om grunden för vårt dur/moll-ba-
serade musikspråk verkar vara i princip 
densamma som för 500 år sedan, så har 
naturligtvis musik och musiklyssnande 
förändrats sedan dess.

I klassisk musikteori används begrep-
pen konsonans (välljud/samklang/av-
spänt) och dissonans (missljud/spänt). 
Men de klassiska begreppen skapades 
när värderingarna var annorlunda. T. ex. 
räknas stora septintervall (S7) som dis-
sonanser i klassisk musikteori. Men idag 
upplevs intervallet som avspänt: be-
greppen har delvis spelat ut sin roll.

Därför är det bättre att använda mer 
neutrala begrepp som spänning och 
färgning (dissonans betyder ju illalå-
tande).

Även delar av jazzteorin är överspelad. 
Den fungerar bara fullt ut i jazzstilar 
som var aktuella årtiondena omkring 
1900-talets mitt. En del ”jazzregler” är 
inte relevanta för annan musik.

Ex.56 

Ex.57 
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Betonade & obetonade taktdelar

Skillnaden mellan betonade och obetonade taktdelar har grundläg-
gande betydelse för ackordbyten.  

Tumregeln är att huvudtoner och viktiga ackordbyten ska komma på 
betonade taktdelar och/eller att de ska vara tidsmässigt längre än 
genomgångstoner (men det finns många undantag).

 — Ojämna taktdelar (1–3 o.s.v.) är naturligt betonade. Det marke-
ras med streck; ju fler streck, desto starkare betoning. På dessa taktde-
lar byter man till viktiga ackord (Ex. 59).

 — Jämna taktdelar (2–4 o.s.v.) är naturligt obetonade. Det mar-
keras med ett böjt streck (halvcirkel; Ex. 59). På dessa taktdelar sker 
mindre viktiga ackordbyten.

Ex. 59 är överteoretiskt; det här är något de flesta känner, även om 
man ofta är omedveten om det. 

Ofta skapar man spänning genom att rucka lite på denna princip, 
genom att byta ackord strax före (mer sällan efter) det att ackordbytet 
”borde” ha skett. Det kallas bl.a. synkoperade ackordbyten eller fö-
retagning av ackord. Sångare gör i princip samma sak när de sjunger 
en ton lite tidigare eller senare än när den borde ha kommit. Det är 
självklart för alla bra mikrofonsångare.

Genomgångstoner (avoid notes)
Toner på betonade taktdelar bör (inom rimliga gränser) stämma 
överens med (ingå i) ackordets toner.
Toner på obetonade kan däremot vara ackordfrämmande utan att det 
låter störande. Sådana toner brukar kallas genomgångstoner. Med det 
avses toner man passerar på väg till en viktigare ton (= ton på betonad 
taktdel), som i allmänhet ingår i ackordet.

I jazzteori används ofta begreppet avoid notes för toner som bör und-
vikas i vissa ackord och/eller på vissa taktdelar, som exempelvis tersen i 
11-ackord.  
I själva verket handlar det dock inte om att undvika toner, utan om att 
man måste vara försiktigare och noggrannare med vissa toner. Därför 
är genomångstoner ett bättre uttryck.

I ojämna taktarter som 3/4 och varierar be-
toningsmönstren med musiken. 1:an är alltid 
betonad, men i en svensk polska betonas dess-
utom ofta 3:an. I många spanska danser beto-
nas 1:an och 2:an.

Ex.59 

Ordet synkop kommer av grekiskans ”synkope”, 
som betyder sammanslagning, avhuggning el-
ler förkortning.  
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17. TONIKA (I)

Tonikan är centrum i vårt ackordiska musikspråk och fungerar 
likadant i dur och moll. Det är på tonikan man känner sig hemma i 

en tonart . Ordet betyder ungefär viloläge; tonikan är avspänd och 
kräver ingen fortsättning. 
Tonarterna namnges efter tonikan. När tonikan är E-dur är tonarten 
E-dur. Är tonikan Bb-moll är tonarten Bb-moll o.s.v. 

På tonikan bör man som regel undvika toner som skapar spänning och 
förväntan på en fortsättning, som förminskad eller överstigande kvint 
och liten sept (L7). 
Däremot kan tonikan färgas med bl.a. stor sext och sept. Det upplevs 
i allmänhet som avspänt (Ex. 60).

Skalor är ackord och ackord är skalor. Ex. 61 innehåller exempel på 
hur toniska ackord och skalor kan kombineras.

I blues/rock/funk-baserad musik används dock 
ofta ackord med liten sept oberoende av om 
det handlar om dominant, tonika eller sub-
dominant.

Ex.60 

Ex.61 
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18. DOMINANT | V

Dominantackordet (V-ackordet; ackordet på tonartens 5:e tonsteg) är 
det dominerande ackordet. Det avgör i vilken tonart man befinner 

sig: dominanten skapar tonikan. 
Detta avsnitt handlar om olika typer av dominantackord & skalor.

Durackord
Dominantackord kan vara både dur- och mollackord, men durdomi-
nanter är starkare/tydligare dominantackord än molldominanter. 
Anledningen är att durackordet har en stor ters som leder vidare (led-
ton) till tonikans grundton en halvton upp (+½).
Ett enkelt sätt att förstärka ett dominantackord i moll är alltså att göra 
om molldominanter till durdominanter genom att höja den andra ack-
ordtonen (tersen) ett halvt tonsteg (+½). 

Dominantseptimackord | V7 
Det vanligaste sättet att förstärka en durdominant är att lägga till en 
liten sept (L7). Då kallas ackordet dominantseptimackord. Förstärk-
ningen beror på att liten sept är ledton till närmast underliggande 
ton. 
Ett dominantseptimackord har alltså dubbla ledtoner (Ex. 63).

I Berklee-systemet anges dominant-tonika  
(V-I) med en heldragen pil:

Detta är bakgrunden till den harmoniska 
mollskalan. Det är egentligen en ren moll-
skala (modus VI; aeolisk) där det 7:e tonsteget 
höjts ett halvt tonsteg (½) så att dominanten 
blir ett durackord. 

Därför är den harmoniska mollskalan en alte-
rerad (förändrad) skala.

Ex.62 

Ex.63 
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Dominantnonackord | V9 
En dominantseptimackord kan förstärkas ytterligare genom att man 
lägger till tonen på det nionde tonsteget från grundtonen, d.v.s. nonan 
(9:an). Förstärkningen beror på att nonan leder ett tonsteg ner, till 
tonikans kvint. Dominantnonackordet har alltså tre ledtoner.

Det finns liten, stor och överstigande nia (nona). Alla tre kan användas i 
dominantnonackord.

Augumenterat dominantackord | Vaug   
Man kan dessutom göra dominanter mer dominanta genom att höja 
den tredje ackordtonen så man får ett augumenterat (överstigande)
ackord. Den överstigande kvinten leder nämligen ett tonsteg upp, och 
är därför ledton till tonikans ters.
Augumenterade ackord förstärks ofta med en liten sept (V7aug).

Dominantens dominant | II7  
Att spela dominantens egen dominant (växeldominanten; ackordet 
nästa steg medsols) före dominantackordet är ett vanligt sätt att 
förstärka dominant-effekten, i synnerhet om man använder liten sept 
(L7). Kvintcirkeln till vänster visar att dominantens dominant är nästa 
ackord medsols.

Ex.64 

Ex.65 

Ex.66 

Angående skrivsättet V7/V i exempel 61; se vi-
dare avsnittet om tillfälliga dominanter nedan.
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TVÅFEMETT (IIm–V–I)

Tvåfemett är släkt med dominantens dominant. Huvudskillnaden är 
att i tvåfemett är II-ackordet oftast i moll. Namnet beror på att det 

handlar om ackorden på tonartens 2:a, 5:e och 1:a tonsteg. 

Grunden för tvåfemett är att dominantseptimackord (V7) nästan 
alltid (delvis) kan ersättas av dess IIm-ackord (Sp). 
Det beror i första hand på att två toner är gemensamma i IIm-ackordet 
och V7-ackordet (Ex. 67 takt 1). Dessutom är tonen A nona i G-dur, d.v.s. 
tonen som gör G till dominantnonackord (Ex. 67 takt 2; se vidare ovan).
Lägger man dessutom till en liten sept (L7) till IIm-ackordet får man en 
ledton till V-ackordets ters (Ex. 67 takt 3).

I Ex. 68 visas principen för tvåfemett.
Takt 1: V7– I visar grundformen.
Takt 2: V7-ackordet har delvis ersatts av IIm-ackordet.
Takt 3: En liten sept (L7) har lagts till IIm-ackordet. Dessutom har V7-
ackordet satts i ett läge där det låter snyggare (smidigare stämföring). 

 
Kvintcirkeln ovan visar att tvåfemett kan ses som en kadens (avslut-
ningsmodell). Man har bara ersatt IV-ackordet/subdominanten med 
dess parallellackord IIm (D-moll i stället för F-dur).

Ibland kallas tvåfemett jazzkadens. Men det är missvisande – det här 
har varit en standardmodell sedan 1600-talet. Johann Sebastian Bach 
(1685–1750) var expert på tvåfemett.

Ex.67 

I jazzteori kallas tvåfemett ofta relaterad IIm7. 
Men man menar i grund och botten samma 
sak.

I Berklee-systemet anges IIm7-V7 med heldra-
gen klammer:

Ex.68 
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SKALOR | ACKORD

Skalor är ackord, och ackord är skalor: tonförrådet är i grund och 
botten detsamma. Så det är enkelt att räkna ut vilka skalor som 

passar olika dominantackord. Sådana skalor kan kallas dominantiska 
skalor (Ex. 69).
Dominantiska skalor bygger på den mixolydiska skalan (modus V), 
eftersom det är den enda kyrkoskalan med durters och liten sept (L7), 
som har central betydelse för dominanter.
I Ex. 69 visas hur dominantiska skalor kan mixas med olika typer av 
dominantackord. 
Hur bra det fungerar beror på flera faktorer, inte minst musikstilen. En 
annan viktig faktor är att man kollar vilka skaltoner som krockar med 
vissa ackord och undviker att framhäva dem (avoid-notes; se vidare 
avsnittet om betonade/obetonade taktdelar).

Ex.69 
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19. SUBDOMINANT (IV)

Subdominanten är den funktion det är svårast att få grepp om, 
eftersom den är otydligast. Den brukar beskrivas som en svagare 

eller otydligare form av dominant, men ofta hanteras subdominanten 
som en tonika. D.v.s. man färgar i första hand ackorden med stor sext 
och sept: lägger man till en liten sept uppfattas ackordet lätt som 
dominanten i en ny tonart.

I bluesbaserad musik är det dock vanligt att subdominanten har en 
liten sept.

Ex.70 
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20. ERSÄTTNINGSACKORD substitut

Med ersättningackord (substitutackord) avses ackord som kan bytas 
ut mot varandra för att musiken ska bli roligare och intressantare 

att lyssna till.
Tumregeln är enkel: ju fler gemensamma toner två ackord har, desto 
enklare är det att ersätta det ena med det andra. 
Men oftast handlar det om att hitta ackord som har något gemensamt 
med melodin eller basen och som känns rätt i sammanhanget.

GRUNDACKORDEN

Även om man bara använder tonartens grundackord finns flera möj-
liga ackord till varje ton (Ex. 71; meloditonen längst till vänster).

Om man bara använder ackord där melodito-
nen ingår blir musiken platt och ointressant.

Faktum är att man kan använda praktiskt ta-
get alla skaltoner till ett ackord, under förut-
sättning att ackordfrämmande toner hanteras 
på rätt sätt.

På papper är det lätt att kombinera skalor/me-
lodier och ackord. Men det räcker inte med att 
använda teoretiskt ”rätt” toner. För att det ska 
bli bra måste man testa om och om igen tills 
det låter bra.

Ex.71 

DEMO FÅR E
J S

KRIV
AS U

T



PRAKTISK MUSIKTEORI 2
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011/2012    42

Ackordgrupper
För att hålla reda på ackorden kan det underlätta att dela in dem i 
ackordgrupper med utbytbara ackord p.g.a. släktskap (= gemensamma 
toner). Grundackorden kan t.ex. delas in i toniska (I), subdominantiska 
(IV) och dominantiska (V) ackord: 

Dessutom kan ackorden färgas genom att man mixar toner i ackord-
gruppens ackord så man får ackord med 4–5 toner (Ex. 73): 

I ren moll kan ackorden grupperas som i Ex. 73b.

PARALLELLACKORD

Parallellackord är de mest lättanvända ersättningsackorden, eftersom 
ett ackord har två toner gemensamt med sitt parallellackord. Släkt-

skapet mellan ackorden är alltså väldigt starkt.
 — Durackordens paralleller är mollackord som ligger en liten ters 

(L3; 3 x ½) lägre. 
 — Mollackordens paralleller är durackord som ligger en liten ters 

(L3; 3 x ½) högre. 

Glöm inte att nästan alla ackord har parallellackord, inte bara I-, IV- och 
V-ackorden. Genom att använda oväntade parallellackord kan man upp-
täcka nya kombinationer och lösningar.

I jazzteori kallas den här typen av ackorder-
sättningar diatoniska ersättningsackord.

Ex.72 

Ex.73 

Ex. 73b 
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DUR–MOLL variantackord

Ibland kan ett durackord spelas i moll och vice versa (kallas ibland att 
använda varianter; se även tillfälliga dominanter nedan). Att växla 

mellan dur och moll innebär att man bara ändrar en enda ton, så mer-
parten av det ursprungliga ackordet finns kvar. Sammanhanget avgör 
om det fungerar eller ej (Ex. 75 takt 1–2).

Lägger man dessutom till de nya ackordens (Ex. 75 takt 2) parallellack-
ord får man fler ackord att välja bland (Ex. 75 takt 3).

FÄRGNINGAR

Med färgningar kan ackord varieras i det oändliga. I synnerhet om 
man också experimenterar med ackordens läge, d.v.s. i vilken ord-

ning tonerna kommer och hur långa avstånden mellan tonerna är (se 
vidare avsnitt 22). För exempel på färgningar: se vidare avsnitten 17–19 
samt ”ackordgrupper” ovan.

TRITONUSERSÄTTNING (substitut)

Tritonusersättning har varit en vanlig teknik sedan 1700-talet. Det 
innebär att ett dominantseptimackord ibland kan bytas ut mot 

samma ackord på tritonusavstånd (Ö4/F5).
Ex. 76 visar hur det fungerar. G7 och Db7 har två gemensamma toner (F 
och B/Cess). Ackorden är alltså besläktade och kan ersätta varandra.

I tabellen visas alla ”egent-
liga” tritonussubstitut på 
keyboard.
Men tritonusersättningar 
kan användas på fler ack-
ord. Testa och se om det 
fungerar att t.ex. byta ut ett 
A-ackord i C-dur mot ett 
Eb- ackord, o.s.v.

I Berklee-systemet finns ingen direkt motsva-
righet till begreppet variantackord. Men det 
påminner om begreppet modal interchange, 
som innebär att man lånar in toner från en an-
nan skaltyp på samma grundton. 

Ex.75 

I Berklee-systemet anges tritonussubstitut 
med ordet ”sub” och streckad pil och/eller 
klammer.

Ex.76 

ACKORD Tritonus Tritonus ACKORD
C7 E-Bb Fb-Bb Gb7
G7 B-F Cb-F Db7
D7 F#-C Gb-C Ab7
A7 C#-G Db-G Eb7
E7 G#-D Ab-D Bb7
B7 D#-A Eb-A F7

DEMO FÅR E
J S

KRIV
AS U

T



PRAKTISK MUSIKTEORI 2
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011/2012    44

ACKORDNÄT

Ackordnät är en av de enklaste, minst teoretiska och mest heltäck-
ande metoderna för att hitta utbytbara ackord. Där används inga 

komplicerade beteckningar, utan det är bara att testa. Pang på. 
En del med utbildning i speciella system har svårt att förstå hur det 
fungerar. Det beror på att ackordnäten är så enkla. Det finns inget 
att fundera över eller att förklara. Man testar sig fram.

Ackordnät fungerar så här.
 — Här är C-dur det centrala ackordet (tonika). Tonarten är alltså C-dur.
 — Ackordet till höger om ett ackord är ackordets dominant (G-dur). 
 — Ackordet till vänster om ett ackord är ackordets subdominant  

(F-dur).

IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

DUR

MOLL

DUR F C G

MOLL

DUR

I ackordnätet nedan finns:
 —  I–IV–V-ackorden (T–S–D) i C-dur (F–C–G). 
 — Deras parallellackord finns på raden ovanför (Dm–Am–Em). 
 — I översta raden finns parallellackorden i dur (variantackord; D–A–E).

I detta ackordnät kan man alltså välja mellan 3 toniska, 3 subdomi-
nantiska och 3 dominantiska ackord (totalt 9 ackord).

IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

DUR D A E

MOLL Dm Am Em

DUR F C G

MOLL

DUR

I ackordnätet nedan har två rader lagts till.
 —  Under I–IV–V-ackorden (F–C–G) finns dessa ackord i moll (variant-

ackord; Fm–Cm–Gm).
 —  Understa raden = variantackordens parallellackord (Ab–Eb–Bb). 

Här kan man alltså välja mellan 5 toniska, 5 subdominantiska och 5 
dominantiska ackord (totalt 15 ackord). 

IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

DUR D A E

MOLL Dm Am Em

DUR F C G

MOLL Fm Cm Gm

DUR Ab Eb Bb 

Olika typer av ackordnät har använts i åtmins-
tone 300 år. Ett av de äldsta skapades av Leo-
nard Euler på 1700-talet.

Ackordnät i moll fungerar på i princip samma 
sätt som ackordnät i dur.
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Lägger man till en kolumn på varje sida får man tillgång till ännu fler 
ackord. 

 — Kolumner till höger om ett ackord visar dominantens dominant 
(växeldominanten).

 — Kolumnen till vänster om ett visar subdominantens subdominant.

När ett ackord förekommer på flera ställen, kan det användas på olika 
sätt. I ackordnätet nedan är G-dur både dominantackord och ett av 
ackorden i subdominantisk riktning, där det bl.a. är utbytbart mot Db, 
d.v.s. tritonussubstitutet, eftersom de finns i samma kolumn. 

IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

DUR G D A E B

MOLL Gm Dm Am Em Bm

DUR Ab Eb Bb F C G D A E

MOLL Bbm Fm Cm Gm Dm

DUR Db Ab Eb Bb F

Lägger man till fler rader och kolumner får man ackord långt ifrån 
grundtonarten. Men man ser släktskapet, så det blir lättare att använda 
dem.

IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Em Bm F#m C#m G#m

DUR G D A E B

MOLL Gm Dm Am Em Bm

DUR Ab Eb Bb F C G D A E

MOLL Bbm Fm Cm Gm Dm

DUR Db Ab Eb Bb F

MOLL Dbm Abm Ebm Bbm Fm

Dur E B F# C# G#

Övrigt:
 — Gör man om ett durackord till mollackord blir det IIm-ackord till 

ackordet till vänster (se vidare tvåfemett).
 — Gör man om ett mollackord till durackord blir det durdominant till 

ackordet till vänster (se vidare tillfälliga dominanter).

I bilagorna finns ackordnät i alla tonarter.
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21. TONARTSBYTE modulation

Så här långt har det handlat om en tonart i taget. Men att byta tonart 
i ett musikstycke är ett vanligt sätt att göra musik rikare och intres-

santare. Det kallas modulation. 
Att byta tonart innebär att ett nytt ackord uppfattas som I-ackord 
(tonika). Som vi har sett är det fr.a. dominantseptimackord som avgör 
vilket ackord som upplevs som I-ackord: ofta räcker det alltså att spela 
V7–I-ackorden i en ny tonart för att man ska uppfatta ett tonartsbyte. 
Svårare behöver det inte vara. 
Ett fullständigt genomfört tonartsbyte varar som regel minst några 
takter: annars hinner man inte uppfatta en ny tonika. 

Tonartsbyten noteras genom att man anger den nya tonarten/toni-
kan före ett kolon. Ett tonartsbyte från C-dur till F-dur markeras alltså 
genom att man skriver ”F:” vid tonartsbytet (Ex. 77, understa raden).

TILLFÄLLIGA TONARTSBYTEN

Tillfälliga tonartsbyten är tonartsbyten som bara omfattar några 
taktslag eller ett par takter.  

Ex. 77 visar hur man kan skapa en tillfällig dominant/tonika (V7–I) ge-
nom att göra om ett ackord till dominantseptimackord. 

Begreppet ”tillfälliga tonartsbyten/modulationer” kan användas 
på alla kortvariga tonartsbyten.  
Men i jazzteori används några speciella begrepp man bör känna till. 

Ex.77 
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Sekundära dominanter
Varje tonart har en naturlig dominant. Det är V-ackordet. Den kallas 
primär dominant i jazzteori.
Dessutom har en tonart 5 möjliga sekundära dominanter. Det är tillfäl-
liga dominanter som skapas genom att man gör om 5 av tonartens 
grundackord till V7-ackord. Så här går det till (Ex. 78).

 — C blir C7 = dominant till F-dur. V7/IV betyder ”dominantsju till 
ackordet på IV:e tonsteget.

 — D-moll blir D7 = dominant till G-dur. V7/V betyder ”dominantsju till 
ackordet på V:e tonsteget”.

 — E-moll blir E7 = dominant till A-moll. V7/VI betyder ”dominantsju till 
ackordet på VI:e tonsteget”.

 — A-moll blir A7 = dominant till D-moll. V7/II betyder ”dominantsju till 
ackordet på II:a tonsteget”.

 — Bdim blir B7 = dominant till E-moll. V7/III betyder ”dominantsju till 
ackordet på III:e tonsteget”.

Tvåfemett (IIm–V–I)
Tvåfemett (se vidare avsnitt 18) är ett enkelt sätt att få smidigare ton-
artsbyten. Man spelar bara IIm–V7–I-ackorden i den nya tonarten, se 
kvintcirkeln (Ex. 79):

Bokstäverna med kolon efter anger det nya I-ackordets tonart. Men 
man har egentligen inte bytt tonart förrän man spelat I-ackordet (toni-
kan) i den nya tonarten.
När man vill tillbaka till den ursprungliga tonarten är det bara att an-
vända tvåfemett i den gamla tonarten.

Ex.78 

Ex.79 
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DIMACKORD

Dimackord är vacklande och instabila. De innehåller spänning, men 
inte i någon viss riktning (se vidare avsnitt 16). 

Därför kan man ha stor nytta av dim-ackord när man vill byta tonart. 
För genom att sänka en ton i ett dim7-ackord ett halvt tonsteg, får man 
ett dominantseptim-ackord som kan skapa en ny tonika.
Ex. 80 visar hur enkelt det är att byta till 4 tonarter med hjälp av ett 
dimackord.

.

Man kan använda flera skalor till dimackord. Av dimskalorna är det 
dock i allmänhet bara helton/halvtons-varianten (Ex. 49) som fungerar 
med dimackord.

Att notera dimackord
Dimackord är speciella och kan noteras på olika sätt. 

 — Dimackord består uteslutande av små terser (Ex 80b:1).
 — När man staplar 3 små terser på varandra får man ett ackord som 

skulle kunna kallas dim6-ackord, eftersom avståndet mellan grundto-
nen och den översta tonen är en stor sext. 
Men i dimackord utgår man ifrån att alla intervall är förminskade, så 
därför räknas tonen på det sjätte tonsteget från grundtonen som en 
förminskad septim, trots att den skrivs som en stor sext (bessess och 
A är samma ton på ett keyboard – tonerna är enharmoniska). Därför 
kallas ackordet dim7-ackord i stället för dim6-ackord (Ex. 80b:2).

 — Dimackord med L7 kallas därför mollackord med liten sept och 
förminskad kvint (Cm7(b5)-ackord; Ex. 80b:3; halvdim; genomstuken 
cirkel).

 — Dimackord med stor sjua skrivs som i Ex. 80b:4.

Ibland delas dimackord in i a) ersättningsack-
ord för dominantackord (se Ex. 76); b) fallande 
genomgångsackord och c) förhållningsdim-
ackord.

Ex.80 

Ex. 80b 
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22. STÄMFÖRING | VOICING

Stämföring (engelska: voicing) innebär i det här sammanhanget i 
första hand hur man tar sig från ett ackord till ett annat på ett snyggt 

sätt. klassisk musikteori (och i viss mån jazz) finns regelverk för det här. 
Men i annan musik handlar det i första hand om vad som låter bra i en 
viss musikstil.

Ackordläge
Ackordläge handlar om vilken ackordton som placeras lägst. Det har 
stor betydelse för sound och karaktär.

 — Grundläge = grundtonen lägst (1:a ackordtonen).
 — Tersläge = tersen lägst (2:a ackordtonen).
 — Kvintläge = kvinten lägst (3:e ackordtonen).

  

Vilken ackordton som helst kan placeras lägst, även toner som bara 
färgar ackord. När sexten är lägsta ton säger man att ackordet står på 
sexten eller att ackordet är i sextläge. När septen är lägsta ton säger 
man att ackordet står på septen/septläge o.s.v.

Bas- och överstämmor
Ur harmonisk synpunkt är basstämman den viktigaste stämman. Tum-
regeln för nybörjare är, att basen ska spela ackordtoner på betonade 
taktdelar – på 1:an vanligen ackordets grundton. Det gör att ackord-
följder uppfattas som stabila och säkra. Ackordfrämmande toner spelas 
främst på obetonade taktdelar. 
Den översta stämman är också viktig, eftersom den hörs tydligt och 
ofta tolkas som en melodi. Därför bör man vara extra noga med att 
överstämman inte innehåller för stora språng, och att den låter bra ihop 
med basstämman (motrörelse: se vidare nedan). 

Sammanträngt läge
Sammanträngt ackordläge innebär att stämmorna ligger så nära 
varandra som möjligt (basstämman undantagen). Sammanträngt läge 
fungerar bäst i det högre omfånget. I oktav 2 börjar det låta grumligt 
och otydligt. Ex. 82 är en ackordföljd i sammanträngt läge.

Ex.81 

Här anges oktaver enligt internationell stan-
dard. Det innebär att den lägsta hörbara okta-
ven kallas ”0”, nästa oktav ”1” o.s.v.. Normal-A 
blir alltså A4 = 440 Hz.

Ex.82 
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Spritt läge
Spritt läge innebär att tonerna är utspridda, att det är större avstånd 
mellan tonerna. Spritt läge låter luftigare, men kan låta spretigt. Det är 
viktigt att välja sammanträngt eller spritt läge efter sammanhanget.  
Ex. 83 är samma ackordföljd som Ex. 82, men i spritt läge. 

Klangfärgen eller soundet har stor betydelse för det här. Tre stämmor 
i sammanträngt läge långt ner i omfånget på en distad elgitarr eller 
hammondorgel låter sällan bra. Högre upp i omfånget är det en helt 
annan sak.
Tumregeln är att rena, klara och ljusa ljud fungerar bättre långt ner i 
omfånget än distade, mörka och runda ljud.

Parallella stämmor
Parallella stämmor har samma rytm och/eller rör sig i samma riktning. 
Ex. 82–83 är exempel på parallella stämmor.

Enligt klassisk musikteori ska dock vissa paralleller undvikas, i synnerhet 
parallella kvint- och kvartrörelser. Men i modern musik är sådana paral-
leller vanliga. I Ex. 84 rör sig vänsterhanden/basen i parallella kvinter, 
medan högerhanden spelar parallella tritonus. Mer förbjudet finns inte.

Självständiga stämmor
Motsatsen till parallella stämmor kallas självständiga eller kontrapunk-
tiska stämmor. 
Här finns inte plats att gå in på hur man gör självständiga stämmor. 
Men för att komma igång kan man kolla in noter av klassiska tonsät-
tare som Bach och se hur de gjorde. På det sättet kan man lära sig 
hur mycket som helst. Bach, Mozart och andra lärde sig detta genom 
partimento-övningar (se vidare bilagorna).

Motrörelse
En klassisk musikregel det finns skäl att tänka på i all musik är, att det 
ofta låter bra och proffsigt när bas- och melodistämmor rör sig i mot-
satt riktning (gäller även andra stämmor). Det vill säga när den ena har 
stigande intervall, har den andra ha nedåtgående intervall.

Ex.83 

Ex.84 
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23. MMR minsta möjliga rörelse

Det finns en universell tumregel för stämföring: använd så små 
rörelser som möjligt (Minsta Möjliga Rörelse). Följer man den 

regeln brukar det låta bra.

Man lär sig MMR genom att spela ackordföljder på keyboard med så 
korta förflyttningar som möjligt. Ex. 85 innehåller alla durtreklanger i 
subdominantisk riktning. Stämföringen följer MMR-principen.  
Siffrorna under tonerna anger ackordläget: 1 = grundläge; 3 = tersläge; 
5 = kvintläge.

KROMATIK

En kromatisk rörelse är en tonserie som mest består av halva tonsteg 
(½). Ex. 86 är en kromatisk skala. 

Ett kromatiskt tonsteg är det minsta tonsteg man kan använda (MMR). 
Och kromatiska rörelser och intervall har en tendens att leda musik 
vidare. Ex. 87 visar ett vanligt sätt att använda kromatik i basstämmor.

Ex.85 

Ex.86 

Ex.87 
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Kromatiska ledtoner & ledackord
Kromatiska tonsteg upplevs ofta som ledtoner, oberoende av om de 
ingår i det aktuella tonförrådet eller ej. Därför är de vanliga i praktiskt 
taget all musik och i alla stämmor.

ORGELPUNKT

Men den allra minsta rörelsen får man om man ligger kvar på en ton 
i flera takter. Det kallas orgelpunkt, och innebär att en ton hålls ut 

så länge att den blir dominerande. 
Orgelpunkter placeras oftast i den högsta eller den lägsta stämman 
(basen) så att de tränger igenom ljudbilden.

I Ex 88 (samma som Ex. 87) fungerar C i överstämman som orgelpunkt, 
Tillsammans med den kromatiska rörelsen i basstämman drivs/leds 
musiken vidare, just för att en ton ligger kvar länge = orgelpunkt.
 

Ex. 87b 

Ex.88 
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24. BILAGOR

Bilaga 1: ACKORDNÄT
Se vidare avsnitt 20 för förklaring.

C
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Em Bm F#m C#m G#m

DUR G D A E B

MOLL Gm Dm Am Em Bm

DUR Ab Eb Bb F C G D A E

MOLL Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em

DUR Db Ab Eb Bb F

MOLL C#m G#m Ebm Bbm Fm

DUR E B F# C# G#

C#/Db
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONIKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Fm Cm Gm Dm Am

DUR G# D# A# E# B#

MOLL G#m D#m A#m E#m B#m

DUR A E B F# C# G# D# A# E#

MOLL Am Em Bm F#m C#m G#m D#m Bbm Fm

DUR D A E B F#

MOLL Dm Am Em Bm F#m

DUR F C G D A

D
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

F#m C#m G#m D#m A#m

DUR A E B F# C#

MOLL Am Em Bm F#m C#m

DUR Bb F C G D A E B F#

MOLL Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m

DUR Eb Bb F C G

Ebm Bbm Fm Cm Gm

Gb Db Ab Eb Bb

Eb
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Gm Dm Am Em Bm

DUR Bb F C G D

MOLL Bbm Fm Cm Gm Dm

DUR Cb Gb Db Ab Eb Bb F C G

MOLL Cbm Gbm Dbm Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm

DUR Fb Cb Gb Db Ab

MOLL Em Bm F#m C#m G#m

DUR G D A E B
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E
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL G#m D#m A#m Fm Cm

DUR B F# C# Ab Eb

MOLL Bm F#m C#m G#m D#m

DUR C G D A E B F# C# G#

MOLL Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m G#m

DUR F C G D A

MOLL Fm Cm Gm Dm Am

DUR Ab Eb Bb F C

F
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONIKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Am Em Bm F#m C#m

DUR C G D A E

MOLL Cm Gm Dm Am Em

DUR Db Ab Eb Bb F C G D A

MOLL Dbm Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am

DUR Gb Db Ab Eb Bb

MOLL Gbm Dbm Abm Ebm Bbm

DUR A E B F# C#

F#/Gb
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONIKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Bbm Fm Cm Gm Dm

DUR C# G# D# A# E#

MOLL C#m G#m D#m A#m E#m

DUR D A E B F# C# G# D# Bb

MOLL Dm Am Em Bm F#m C#m G#m D#m Bbm

DUR G D A E B

MOLL Gm Dm Am Em Bm

DUR Bb F C G D

G
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Bm F#m C#m G#m D#m

DUR D A E B F#

MOLL Dm Am Em Bm F#m

DUR Eb Bb F C G D A E B

MOLL Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm

DUR Ab Eb Bb F C

MOLL Abm Ebm Bbm Fm Cm

DUR B F# C# G# D#

DEMO FÅR E
J S

KRIV
AS U

T



PRAKTISK MUSIKTEORI 2
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011/2012    55

Ab
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Cm Gm Dm Am Em

DUR Eb Bb F C G

MOLL Ebm Bbm Fm Cm Gm

DUR E B Gb Db Ab Eb Bb F C

MOLL Em Bm Gbm Dbm Abm Ebm Bbm Fm Cm

DUR A E B F# C# 

MOLL Am Em Bm F#m C#m

DUR C G D A E

A
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL C#m G#m D#m Bbm Fm

DUR E B F# C# G#

MOLL Em Bm F#m C#m G#m

DUR F C G D A E B F# C#

MOLL Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m

DUR Bb F C G D

MOLL Bbm Fm Cm Gm Dm

DUR Db Ab Eb Bb F

Bb
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONISKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL Dm Am Em Bm F#m

DUR F C G D A

MOLL Fm Cm Gm Dm Am

DUR Gb Db Ab Eb Bb F C G D

MOLL Gbm Dbm Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm

DUR Cb Gb Db Ab Eb

MOLL Bm F#m C#m G#m D#m

DUR D A E B F#

B
IV/SUBDOMINANTISK RIKTNING TONIKA V/DOMINANTISK RIKTNING

MOLL D#m Bbm Fm Cm Gm

DUR F# C# G# D# Bb

MOLL F#m C#m G#m D#m A#m

DUR G D A E B F# C# G# D#

MOLL Gm Dm Am Em Bm F#m C#m G#m D#m

DUR C G D A E 

MOLL Cm Gm Dm Am Em

DUR Eb Bb F C G
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Bilaga 2: INTERVALL & ACKORDBETECKNINGAR
I tabellen nedan visas samband mellan ackordbeteckningar och vanliga 
intervall.  
OBS! I många musikstilar bryr man sig inte så mycket om ackordbeteck-
ningar, utan grundintervall och analoga intervall anses utbytbara.

INTERVALL FÖRENKLAT VANLIGA ACKORDBETECKNINGAR DÄR 
INTERVALLET INGÅR

HALVTONSTEG

S13; Stor tredecima; 7+6 S13/S6 C13 21/9

L13; Liten tredecima; 7+b6 L13/L6 Cb13 20/8

R12; Ren duodecima; 7+5 R12/R5 Anges inte 19/7

Ö11; Överstigande undecima; 7+#4 Ö11/Ö4 C#11 18/6

R11; Undecima; 7+4 R11/R4 C11 17/5

S10; Stor decima; 7+3 S10/S3 Anges inte 16/4

Ö9; Överstigande nona; 7 + #2 Ö9/L3 C#9 15/3

S9; Stor nona; 7+2 S9/S2 C9; Cadd9 14/2

L9; Liten nona; 7+b2 L9/L2 Cb9 13/1

R8; Ren oktav R8 Anges inte 12

S7; Stor sept S7 CMA7 (Cmaj7) 11

L7; Liten sept L7 C7 10

F7; Förminskad sept S6 Cdim7 (C°7) 9
enharmoniskaS6; Stor sext S6 C6 eller C13 (analogt)

L6; Liten sext L6 Cb6 eller Cb13 (analogt) 8
enharmoniskaÖ5; Överstigande kvint Ö5 Caug (C+; C#5)

R5; Ren kvint R5 Alltid ren kvint om inget annat anges 7

F5; Förminskad kvint; Tritonus F5 Cb5 6
enharmoniskaÖ4; Överstigande kvart; Tritonus Ö4 C#11 (analogt; #4 används sällan)

R4; Ren kvart R4 Csus4 eller C11 (analogt) 5

S3; Stor ters S3 Alltid stor ters om inget annat anges 4

L3; Liten ters L3 Cm (C-; Cmin) 3

S2; Stor sekund S2 Csus2 eller C9 (analogt) 2

L2; Liten sekund L2 Cb2 eller Cb9 (analogt) 1

R1; Ren prim Ackordets grundton = här C 0
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Bilaga 3: AVOID NOTES & ROCKSKALAN
Med avoid-notes avses toner som bör undvikas i vissa ackord, tonförråd 
och sammanhang. Dels för att de låter illa, och dels för att de stör det 
harmoniska förloppet. 
Begreppet avoid notes kommer från jazzteorin, och på nätet finns 
många tabeller över vilka toner som bör undvikas i speciella ackord 
och tonförråd. Tabellerna bygger på värderingar som har sin grund i 
olika musikstilar, oftast jazz. Men det finns några tumregler som gäller i 
nästan alla musikstilar.

 — I ackord bör man generellt se upp med halva tonsteg. Det är t.ex. 
sällan lyckat att spela stora terser och rena kvarter samtidigt. Därför 
spelas oftast inte den stora tersen i sus4-, 11- och 13-ackord.

 — I mollackord bör man inte använda stora terser och vice versa (med 
undantag för blues-baserad musik).

 — Man bör undvika toner som ligger ett halvt tonsteg från toner som 
ger ackord dess karaktär. T.ex. att samtidigt spela stor och liten sept.

Men det finns gott om undantag. I t.ex. MA7-ackord är det ett halvt 
tonsteg mellan sept och grundton, och få tycker att det låter illa...

I synnerhet i bluesbaserad musik bryter man medvetet mot flera av 
dessa tumregler (se bluesskalorna i bilagorna).  
Så i bl.a. England används allt oftare begreppet ”rockskala”. Det är en 
ren mollskala som spelas till durackord, något som är vanligt i rockmu-
sik (Ex. 89).  
Så rockmusiker bryter ofta medvetet mot flera av tumreglerna ovan 
utan att det låter fel.

Det är bättre att använda öronen än tabeller!

{
C

84

84

&

?
œ œ œb œ œ œb œb œ

WWW
Ex.89 
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Bilaga 4: BLUESSKALOR
Ex. 90 innehåller varianter av bluesskalan. Det är ett exempel på att det i 
allmänhet finns många varianter av konstruerade skalor, d.v.s. av skalor 
som inte kan byggas av stamtonerna. 
Ofta skapar man egna skalor utifrån bestämda skalor utan att vara med-
veten om det. Så de skalor/tonförråd man faktiskt använder passar sällan 
in i teoretiska system fullt ut, eftersom systemen utgår ifrån bestämda 
skalor.

Ex.90 
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Bilaga 5: BERKLEE-SYSTEMET begrepp

Berklee-systemet är ett skalbaserat teorisystem för traditionell jazz 
som skapades vid mitten av 1900-talet. Idag används varianter av 

systemet dessutom som harmoniläresystem, vilket inte var avsikten 
med systemet eftersom det inte är genreneutralt.

Grundidén är att skalor är ackord, och ackord är skalor.

Man utgår från dur och fyrklanger (septackord).

De toner/intervall som ingår i grundskalorna kallas diatoniska. Övriga 
kallas altererade eller kromatiska.

Grundackorden delas in i toniska (I, IIIm och IVm), subdominantiska 
(VI och IIm) och dominantiska ackord ( V7 och VII). Ackor-
den i varje grupp kan i teorin ersätta varandra (substitut-
ackord).

En tonart har 1 primär dominant (V7-ackord; tonartens naturliga 
dominantackord) och 5 sekundära dominanter (kall-
las ibland mellandominanter), som innehåller minst en 
tonartsfrämmande ton (kallas ickediatoniska toner i 
systemet). Dominantackord anges med heldragen pil från 
V7 till I (Ex. 91a).

Huvudkadensen kallas tvåfemett och består av IIm7–V7–I (Sp–D7–T). 

Alla V7-ackord kan föregås/ersättas av sitt IIm7. Det kallas att använda 
relaterad IIm7 och markeras med klammer över IIm7–V7 
(Ex. 91b). 

Tritonussubstitut innebär att ett ackord ersätts med dess motsvarig-
het på tritonusavstånd, t.ex. när G7 ersätts med Db7. Det 
markeras med streckad pil och förkortningen ”sub” för 
substitut (Ex. 91c).  
Ersätts dm7–G7–I med dm7–Db7–I används streckad 
klammer (Ex. 91d).

Modala inlåningsackord är ackord från andra tonförråd med samma 
centralton/grundton, exempelvis C-dur och C-moll harmo-
nisk. Vanligaste inlånet i durtonarter är subdominantack-
ord i moll (SMD).

Ex.91 
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Bilaga 6: 1700-TALET – PARTIMENTO
Fram till 18/1900-talen var utbildningen av yrkesmusiker alltigenom 
praktisk. Någon motsvarighet till nutidens teoretiskt baserade musik-
studier fanns inte. 
Improvisation och musikskapande stod i centrum, vare sig man var 
sångare eller instrumentalist. Man ansåg att riktiga musiker gör sin 
egen musik.

Oktavregeln var utgångspunkt. Förenklat innebar det att man utgick 
från en durskala (stamtonerna) och lärde sig spela ackord som passade 
de olika tonstegen. Skalorna användes som basstämmor. Så småning-
om skapade man ackord till moll- och andra skalor. 
Man utgick alltså inte från bestämda ackordserier (som i Berklee-sys-
temet), utan skapade ackordserier man tyckte lät bra. Så lärde man sig 
grunderna i harmonisering.

Två ackord ansågs viktigare och ”stabilare” än andra:
 — tonikan (I-ackordet) och
 — dominanten (V-ackordet).

Eleverna tränade sig att spela skalor med ackord i alla tonarter innan de 
gick vidare med regler för stämföring och dissonanshantering. Liksom 
med modeller för basgångar, ackordföljder, modulationer och melodier 
(Ex. 92).

Man lärde sig detta genom att spela keyboard, inte genom att 
skriva övningar. Grundregler skrevs ned av eleverna, men inlärningen 
skedde vid musikinstrument.

Den här metoden skapades i Italien och kallades bl.a. partimento. Meto-
den är troligen förklaringen till varför italienskt skolade musiker ansågs 
skickligast och överlägsna i improvisation på 1700-talet. 
Det var alltså vid ett keyboard Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart och många 
andra lärde sig improvisation och komposition.

Ex.92 
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Bilaga 7: MUSIKPROGRAM
På datorer kan man hålla på med musik utan att det behöver kosta 
någonting. WIN- och MAC-datorer fungerar lika bra, men det finns fler 
programalternativ för WIN-datorer.

Notskrivningsprogram
Att använda notskrivningsprogram är ett effektivt sätt att lära sig noter. 
MuseScore är ett gratisalternativ för WIN, MAC och LINUX. Programmet 
kan köras på svenska (det finns dock en del konstiga översättningar). Ta 
hem från: http://musescore.org/

Andra gratisprogram
•	 Forte Free (WIN) 

http://www.forte-notation.eu/en/
•	 Free Notation Player (WIN) spelar/visar Midi-filer som noter. 

http://www.notation.com/
•	 Blank Sheet Music nätbaserad notskrift/utskrift. 

 http://www.blanksheetmusic.net/

Inspelning/editering
Det finns flera gratisalternativ till kända program som Cubase, Logic, 
Sonar, Samplitude, Wavelab, Sound Forge och ProTools som:
•	 Audacity (WIN/MAC/Linux) kan köras på svenska
•	 Kristal Audio Engine (WIN) inspelning/mixning 16 spår 

http://www.kreatives.org/kristal/
•	 Free Audio Editor (WIN) 

http://www.free-audio-editor.com/
•	 Ardour (MAC/Linux) 

http://ardour.org/
•	 Wavosaur (WIN) 

http://www.wavosaur.com/
•	 Wavepad (WIN) 

http://wavepad.en.softonic.com/
•	 Linux MultiMedia Studio (WIN/MAC/LINUX) 

http://sourceforge.net/projects/lmms/

Mixcraft (WIN; http://www.acoustica.com/) och Cockos Reaper (WIN/
MAC;  
http://www.reaper.fm/) kostar ca 500:-. Kan tävla med program som 
kostar flera tusen. 

Virtuella instrument & FX (effekter)
Det finns hundratals virtuella musikinstrument och effekter (FX) som 
får användas gratis. Praktisk Musikteori bygger på tillgång till keyboard. 
Bäst är:
•	 Kontakt Player (WIN/MAC) 

http://www.native-instruments.com/#/en/
•	 UVI Workstation (WIN/MAC 

http://www.uvisoundsource.com/

Allt man behöver göra är att registrera sig så får man tillgång till instru-
menten, bra ljud och effekter.
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Bilaga 8: KÄLLOR urval

Huvudkällor är Grove Music Online 2012 och Sohlmans Musiklexikon 1975-79. 

Bennett, Joe: Musiktheorie [2006] 
ISBN 3-86543-049-X

Brewer, Henry: R&B and Soul Keyboards [1999] 
ISBN 0-7935-9744-7

Clark, Merril: Mastering Blues Keyboard [1999] 
ISBN 978-0882849416

Fritsch/Kellert/Lonardoni: Harmonielehre und Songwriting [20102] 
ISBN 978-3-928825-23-8

Harrison, Mark: Stuff good piano players should know [2008] 
ISBN 978-1-4234-2781-0

Harrison, Mark: The pop piano book [1993/4] 
ISBN 0-7935-9878-8

Humphries, Carl: The Piano Handbook [2002] 
ISBN 0-87930-727-7

Johnson, Gail: Dictionary of keyboard grooves [2003] 
ISBN 0-634-01878-7

Johnson, Gail: Funk Keyboards [1999] 
ISBN 0-7935-9870-2

Kellert/Fritsch: Arrangieren und Produzieren [20054] 
ISBN 3-928825-22-4

Kemper-Moll, Axel: Jazz & Pop Harmonienlehre [1999] 
ISBN 978-3-8024-0349-1

King, Kevin: Keyboard voicings – the complete guide [2000] 
ISBN: 0-7935-8204-0

Kramarz, Volkmar: Die Popformeln – Die Harmoniemodelle [2006] 
ISBN 978-3-8024-0552-5

Levine, Mark: The Jazz Theory Book [1995] 
ISBN 978-1-8832-1704-4

Nolgård, Daniel: Jazzpiano [2004] 
ISBN 91-88316-19-4

Rawlins/Bahha: Jazzology – the encyclopedia of jazz theory [2005] 
ISBN 0-634-08678-2

Richards, Tim: Exploring Jazz Piano 1 [2005] 
ISBN 978-1-902455-24-2

Richards, Tim: Exploring Jazz Piano 2 [2005] 
ISBN 978-1-902455-25-8

Rowley, Gill red: The book of music [1998]  
ISBN 1-57715-037-6

Santisi, Ray: Berklee jazz piano [1993] 
ISBN 978-0-87639-050-4

Taylor, Eric: The AB guide to music theory [2010] 
ISBN 978-1-85472-446-5

Valerio, John: Bebop Jazz Piano [2003]  
ISBN 0-634-03353-0
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