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1. INLEDNING

Syftet med Praktisk Musikteori 3 – EGEN MUSIK (PM3) är att underlätta 
för den som vill göra egen musik. I första hand GBJ-baserad musik 

(gospel-, blues- och jazz-baserad musik). 
När man gör egen musik utgår man ofta från en melodisnutt eller en 
ackordföljd. Men det fordras mer för att det ska bli en hel låt. Det är 
därför många ger upp: det saknas för mycket och man vet inte hur man 
ska komma vidare. 
PM3 handlar om de viktigaste byggstenarna och om hur man kan 
gå tillväga för att sätta samman dem till ett stycke musik. 

Många moment
Musikskapande är ett hantverk med många delmoment. 

 — Ett musikstycke måste utarbetas i en passande musikstil, få en 
fungerande form och längd.
 — Musikstycket måste arrangeras. Det innebär att man bestämmer 
vilka stämmor/instrument som ska användas och när/vad/hur de ska 
spela. Mer avancerade arrangemang måste noteras i detalj om de ska 
spelas/sjungas av musiker.
 — Musiken måste framföras. Ska den spelas live måste man veta hur 
man anordnar en spelning. Musiken måste noteras och repeteras 
tills det låter som man vill.
 — Ska musiken spelas in måste man förstå sig på inspelningsteknik 
och veta hur man bearbetar och mixar inspelningar.
 — Vill man använda musiken kommersiellt måste man veta hur upp-

hovsrätt skyddas, liksom hur musik marknadsförs och säljs.

Det finns alltså hur mycket som helst att lära sig. PM3 handlar i första 
hand om hur man får fram grunden, d.v.s. själva låten och hur den ska 
noteras.

För bara ett par decennier sedan var specialisering vanligt. Låtskri-
vare och textmakare gjorde text och musik, arrangörer gjorde arrange-
mang, artister och musiker spelade och sjöng, ljudtekniker och produ-
center gjorde inspelningar, skivbolag skötte rättigheter, försäljning och 
marknadsföring.
Men i och med datorer, internet och krympande ekonomiska resurser 
blir det allt vanligare att en enda person måste sköta alltihop. Denne 
mångsysslare kallas numera musikproducent.

Komposition och improvisation
Att komponera musik är att sätta samman musik. Alla som gör egen 
musik komponerar, men sedan 1400-talet skiljer man på musik som 
sätts samman (komponeras) i förväg, och på musik som sätts samman i 
stunden. 
Musik som skapas i stunden kallas improviserad. Men det finns ingen 
skarp gräns: improviserad musik är oftast planerad i förväg, och kom-
ponerad musik innehåller ofta mer eller mindre improviserade inslag. 
Att improvisera musik är detsamma som att prata utan manus. Man an-
vänder språket som vanligt, det speciella är att man inte vet i förväg 
vad man ska säga. 
PM3 handlar om att sätta samman låtar, men principerna gäller även för 
improvisation.

I bilagorna finns grundmaterial om bl.a. 
ackord, intervall och harmonilära för snabb 
uppdatering.  
Konsten att göra sångtexter berörs inte.

Man kan naturligtvis göra musik bara för att 
det är roligt och strunta i om någon vill lyssna. 
Det kan vara hur roligt som helst. Man slip-
per prestationskrav och bedömningar och kan 
göra precis som man vill. 
Men för de flesta är musik en social verksam-
het, något man gör tillsammans med och för 
andra. Då är spelreglerna annorlunda. För vill 
man kommunicera måste man göra sig för-
stådd.

Ordet komposition kommer av latinets com-
ponere som betyder ”sätta samman”.  
Det är ett bra ord eftersom det beskriver vad 
som egentligen händer: man sätter sam-
man musikaliska byggstenar till ett mu-
sikstycke.

”Komponerad” musik är inte detsamma som 
noterad musik. Musik man minns (trade-
rad musik) är lika komponerad som noterad 
musik.

Fri improvisation växte fram vid 1900-talets 
mitt och fungerar annorlunda. Där är poängen 
att ingen vet vad som ska ske, eftersom man 
vill att musiken ska bli så spontan som möjligt.
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Kreativitet och hantverk
Att arbeta med musik kan vara kreativt, men mest handlar det om att 
härma, upprepa och finslipa. Eftersom musik i första hand är ett hant-
verk, en praktisk färdighet man lär sig genom att lyssna och härma, 
kan de flesta lära sig att göra musik. En del lär sig snabbare än andra, 
men i slutändan är det ointressant.  
Många tror att den som är tillräckligt musikbegåvad inte behöver trä-
ning. Det är fel. Yrkesmusiker tränar och utvecklas ständigt, på samma 
sätt som duktiga idrottare.

Keyboard
Praktisk Musikteori bygger på tillgång till keyboard. Även den som spe-
lar gitarr har nytta av att lära sig hantera ett keyboard. 
Du kan ladda hem virtuella keyboards för datorer från nätet. Bäst är 
Kontakt Player från Native Instruments. Gå till http:\\www.native-instru-
ments.com och registrera Dig, så får Du gratis tillgång till Kontakt Player 
och många bra ljud. 

Notskrift
Man har väldigt stor nytta av att kunna skriva/läsa noter. Många skick-
liga och framgångsrika musiker kan inte linjenotskrift, men praktiskt 
taget alla anser att det hade varit bra att kunna. Paul McCartney och 
Benny Andersson kan betala folk för att skriva noter åt dem – men är 
man inte rik får man anstränga sig. 
Därmed inte sagt att all musik fordrar noter eller att noterad musik är 
bättre än annan musik. Noter spelar ingen roll för musikens kvalitet. 
Men notskrift är ett smart verktyg som är nästan lika gammalt som 
skrivspråk. Det finns en anledning till det.

Hur blir man rik och berömd?
Man blir rik och berömd genom att göra musik som säljer bra. Det krävs 
bara att man är på rätt plats och gör rätt sak vid rätt tidpunkt (timing). 
Och en massa tur.  
Ur ekonomisk synpunkt är det en chansning att satsa på att göra egen 
musik. Få kan försörja sig den vägen. Men om man gör musik för att 
det är roligt och intressant är det aldrig ett misslyckande. För mu-
sik är bland det bästa som finns.

Härma!
Man lär sig musik genom att lyssna och härma, på samma sätt som 
man lär sig sitt modersmål. Lärare och läroböcker är bara komple-
ment. Vill Du bli riktigt bra på musik: härma – härma – härma.

Det finns olika typer av notskrift: linjenot-
skrift, ackordnotskrift, trumnoter, tabulatur för 
bas och gitarr etc.. 

I datorer används olika sätt för att grafiskt visa 
tonhöjd och rytm. Alla kan kallas notskrif-
ter, eftersom man använder tecken/symboler 
som föreställer tonhöjd/rytm.

En songwriter/låtskrivare skriver musik  
(ibland även text) åt andra.

En singer/songwriter skriver musik och text 
och framför den själv.

Ett songwriting-team är två eller fler som 
skriver musik och text, oftast åt andra.

En arrangör bearbetar musik som skrivits av 
andra. Numera gör även musik- eller skiv-
producenter arrangemang, oftast direkt i 
datorn.
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2. VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

Musikskapande blir lättare, roligare och mer effektivt med rätt verk-
tyg.

INSPELARE

Den vanligaste anledningen till att många låtar stannar på idé-stadiet 
är att man inte tillvaratar och strukturerar sina idéer på ett bra sätt. 

Att göra egen musik börjar med att man tar hand om sina idéer.

Spela alltid in Dina idéer på mobiltelefon eller mp3-spelare. Det är det 
säkraste sättet att komma ihåg, i synnerhet när man är oerfaren. 
Ta dessutom som vana att spara inspelningarna på ett speciellt ställe 
och namnge dem ordentligt så att Du kan hålla rätt på dem. 
Det finns inget mer förödande för kreativiten än att sitta och leta 
bland ostrukturerade filer.

PAPPER & PENNA

När idéerna ska utarbetas är papper och penna ofta den bästa och 
snabbaste metoden. Att sitta med ett keyboard eller en gitarr och 

metodiskt skriva ned det man kommer på ger struktur på och överblick 
över det man gör. Det är ovärderligt.
Ha alltid notpapper med förmarkerade takter (4 eller 8 takter per 
rad) till hands – det underlättar verkligen.

MUSIKINSTRUMENT

Man bör ha tillgång till ett musikinstrument. Vilket instrument som 
helst kan fungera, men det blir mycket enklare om man använder 

ett ackordinstrument. 
Man behöver inte vara en skicklig instrumentalist, men ju bättre man 
spelar, desto lättare och roligare blir det.

DATORER

När man läser musiktidningar kan man få intryck av att musikska-
pandet tagits över av märkesfixerade datornördar. Att man måste 

använda datorer när man gör musik.  
Men människan har gjort fungerande musik i över 45.000 år – musik-
datorer har bara funnits i ca 30 år. Och är nutidens musik verkligen är 
bättre än musiken på exempelvis 1960/70-talen, när det inte fanns 
datorer? 
Datorer kan vara fantastiska verktyg, men risken för likriktning är 
stor när människor över hela världen använder samma ljud och proces-
ser. Dessutom kan man omedvetet bli låst av programmens begräns-
ningar och sätt att fungera. 
Det görs fortfarande mängder av musik utan att datorer är inblandade 
förrän det är dags för inspelning. Vill Du inte använda dator mer än 
till inspelning – låt bli.  
Datorn är ingen förutsättning för musikskapande. Det är mycket vik-
tigare att kunna spela och sjunga än att förstå sig på datorer (med 
undantag för datorbaserad musik som modern dansmusik).

Många spelar in och gör musik direkt i datorn. 
Det fungerar hur bra som helst, men det är 
inte säkert att man får de bästa idéerna 
framför en dator, så var alltid beredd att 
spela in/skriva ned. 

Det är vanligt att man börjar med papper och 
penna även vid avancerat datorarbete. Vare 
sig det handlar om att bygga komplicerade 
web-platser eller att planera bilder.  
Det beror på att papper och penna är snabbt 
och att man inte hämmas av datorns sätt att 
fungera och dess begränsningar.

Att man bör ha 4 eller 8 takter per rad beror på 
att musik oftast byggs av 4- eller 8 takts-peri-
oder. Att anpassa taktindelningen efter det ger 
automatisk överblick och noterna blir mer lätt-
lästa (notpapper finns bland bilagorna).
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Audio & MIDI
Datorer kan hantera ljudinspelningar (kallas audio i data-världen).
Datorer hanterar dessutom MIDI. MIDI låter inte, utan är signaler som 
styr ljuduppspelning (och mycket annat).  
Ett MIDI-keyboard är alltså ett keyboard som i stället för ljud genere-
rar signaler som kan trigga ljud. Det är därför det är så enkelt att testa 
olika ljud i en dator: MIDI kan trigga vilka ljud som helst.

DAW (Digital Audio Workstation)
DAW är en förkortning av Digital Audio Workstation, ungefär ”digital 
verkstad för ljud”.  
Musik görs oftast i DAW-program. En DAW kan liknas vid en musikstu-
dio där man spelar in, redigerar, arrangerar och mixar musik. Flera DAW-
program klarar dessutom notskrivning.
Hjärtat i en DAW kallas sequencer och fungerar ungefär som en avance-
rad bandspelare med många spår.

Audio-editorer
I en audio-editor kan man spela in och redigera ljud (audio). Vill man 
bara spela in en färdig låt med ett par mikrofoner är det enklast att 
använda en audio-editor. 
Om Du vill ta in Dina idé-inspelningar från mobilen eller mp3-spelaren i 
en dator för att utveckla och bearbeta dem, är audio-editorn ett enkelt 
och snabbt verktyg.

Sample-spelare och virtuella instrument
Sample-spelare och virtuella instrument kan spela upp/skapa vilka ljud 
som helst. Men oftast imiterar de ”riktiga” musikinstrument som bas el-
ler trumset. Tack vare MIDI och den här typen av program är det enkelt 
att testa olika grooves och sound.

FX-processorer
FX-processorer är små program som bearbetar ljud på olika sätt. 

Autokomp
Autokomp-program skapar ackompanjemang i olika musikstilar, oftast 
utifrån ackordbeteckningar. Programmen kan bl.a. användas till att 
testa hur en låt ter sig i olika stilar. Och man kan lära sig en hel del om 
vad som är typiskt för en musikstil genom att se hur komp byggs i 
autokomp-program.
I version 7 av Cubase finns en ny typ av processor som skapar förslag till 
ackordföljder utifrån bestämda förutsättningar (Chord-track). Tekniken 
är ny men väldigt intressant och kan ge imponerande resultat. 
 
Notskrivning
Tack vare MIDI görs nästan all yrkesmässig notskrivning i datorer. Alla 
som gör musik har nytta av notskrivningsprogram. Noterna blir 
tydliga och lättlästa och det är enkelt att göra ändringar. Flera notskriv-
ningsprogram kan dessutom spela upp det man skriver, så man får 
omedelbar feedback.  
Att använda notskrivningsprogram är dessutom ett effektivt och roligt 
sätt att lära sig noter.

När man väljer DAW bör man tänka på att en 
del bara finns för MAC eller WIN (Logic, Sonar, 
Samplitude m.fl.). Det är en nackdel när man 
ska samarbeta med någon som använder ett 
annat operativsystem. Program som Cubase, 
Reaper, Pro Tools och Presonus Sudio One finns 
för båda plattformarna.
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3. VÅRT MUSIKSPRÅK

Att sätta samman musik (att komponera) innebär oftast att man 
sätter samman välkända byggstenar (ackordföljder, rytmmönster, 

instrumentljud etc.).

Man kan jämföra med talspråk. När en författare skriver en roman 
sätter den samman välkända ord enligt språkets regler. Om varje förfat-
tare skapade ett eget språk med egen grammatik skulle vi troligen inte 
förstå dem. Författare måste hålla sig inom språkets ramar. 
Att en del författare ändå kan skriva personliga och originella berät-
telser beror på att de använder och kombinerar byggstenarna på ett 
ovanligt snitsigt och/eller personligt sätt.

GRUNDEN

Det går till på samma sätt när man komponerar musik. För musik 
kan jämföras med språk, och grunden för vårt ackordbaserade 

musikspråk lades omkring år 1500. Sedan dess har miljontals låtar och 
musikstycken byggts av: 

 — ackordföljder/basgångar (ackompanjemang) och 
 — melodier (lead). 

Det var grunden för 1600-talsmusiken, liksom det är grunden för GBJ-
musik. För det här musikspråket har visat sig vara väldigt anpassnings-
bart; det fungerar i både opera och hiphop.  
Musikstilen avgör hur musik baserad på det här musikspråket låter. 
Musikstilar som rock, soul, reggae och traditionell opera kan ses som 
dialekter av ett och samma grundspråk.

Vårt musikspråk bygger alltså på ackordföljder. Sättet den här musi-
ken byggs på återspeglas i hur man sätter samman musikgrupper:

 — rytmsektioner spelar ackordföljder/basgångar/grundrytmer
 — melodiinstrument (inklusive sång) spelar melodier.

Bach och Mozart satte samman sina musikgrupper efter den här prin-
cipen på 1700-talet, och så sätts GBJ-band samman. För musikspråket 
är i grunden detsamma.

RYTMSEKTION

Rytmsektionen spelar ackordföljder/basgångar inom ramen för det 
grundläggande rytm-mönster (groove)  eller den stil musiken 

bygger på.  
Rytmsektioner kan se ut på många sätt. Ibland är det bara ett keyboard 
eller en gitarr. Pianistens vänsterhand fungerar ofta som rytmsektion 
medan melodin spelas i höger hand. Men sedan 1900-talets början 
består fullständiga rytmsektioner av: 

 — Bas (elbas; kontrabas; tuba; syntbas etc.)
 — Trumset (ofta även percussion)
 — Gitarr (banjo, mandolin, cymbalon etc.)
 — Keyboard (piano; elorgel; synt; clavinet etc.)

Musikerna i en rytmsektion utgår oftast från bestämda modeller eller 
mönster som är speciella för olika musikstilar. Därför brukar man inte 
skriva ut exakt hur rytmsektionen ska spela. Det räcker ofta med tonart 
(= förtecken), ackordbeteckningar, taktart, BPM och musikstil (se vidare 
avsnitt 20).

Berättelserna som sådana brukar inte heller 
vara helt nya. Många böcker bygger på histo-
rier som berättats i tusentals år och är i grund 
och botten varianter av välkända historier.

Redan på 1700-talet ansåg en del musiker att 
man hade gjort så mycket musik med det här 
musikspråket att man måste hitta på något 
nytt. Man trodde att all musik som kan 
göras inom ramverket redan gjorts.

Trots att rymsektionen är helt avgörande för 
musiken (ofta viktigare än sången) är det 
ovanligt att musiker i rytmsektioner får stjärn-
status. 
Ett exempel. Skivbolaget Tamla Motowns 
kompmusiker på 1960-talet (Funk Brothers) 
spelade på fler hit-skivor än vad några andra 
musiker någonsin gjort. Trots det är de ganska 
okända. Se filmen In the Shadow of Motown.

I Sverige är det vanligast med manliga musi-
ker i rytmsektioner. Men i exempelvis USA har 
bl.a. kvinnliga basister varit stilbildande sedan 
1950/60-talen, så där är kvinnliga musiker i 
rytmsektioner mycket vanligare än här.
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MELODIINSTRUMENT

Melodiinstrument spelar melodier eller stämmor, en ton i taget. 
Vilket instrument som helst kan användas som melodiinstrument, 

men sång är vanligast.
Eftersom melodiinstrument spelar/sjunger bestämda melodier, be-
höver musiker som spelar melodiinstrument ofta utskrivna stämmor i 
linjenotskrift som visar vad, hur och när de ska spela.

HUR MAN LÄR SIG SPRÅKET

Eftersom man har undervisat människor i det här musikspråket i 500 
år finns det en stor erfarenhet av hur man ska göra:

 — Man börjar med musiklära (inklusive grundläggande ackord/har-
monilära och notläsning).
 — Därefter (eller samtidigt) lär man sig spela tonförråd och ackord-
följder (vamper) i olika musikstilar, d.v.s. man härmar. 
 — Så småningom förstår man hur det fungerar och börjar göra egen 
musik och improvisera.

Tyvärr tas den här erfarenheten sällan tillvara: i moderna läroböcker 
används oftast teoretiska system. Det beror dels på att utbildning blivit 
alltmer teoretisk sedan 1800-talet, när det blev finare att läsa och skriva 
än att minnas och berätta. Dels beror det på att det numera finns lärare 
som är specialiserade på musikteori, och det påverkar musikutbild-
ningen. 
Förr i världen skötte aktiva musiker undervisningen, och musiker är 
praktiker som lär sig genom att göra (se vidare bilagorna om parti-
mento).

Harmony-singing
När GBJ-musik skapades under andra häften av 1800-talet spelade 
harmony-singing (harmoni-sång) en central roll. 
Det innebar att 3–5 sångare sjöng tillsammans. En sjöng melodin, 
medan övriga hittade på stämmor. Ibland hade man stöd av gitarr eller 
keyboard. En del tog hjälp av instruktörer när de blev mer avancerade, 
men många arbetade helt på egen hand.
Det var så James Brown, Wilson Pickett och många andra stilbildande 
sångare/musiker lärde sig harmonilära och låtskriveri, att sjunga rent 
och att musicera tillsammans.

Men metoden är mycket äldre än så. På kontinenten har det här med 
att improvisera sångstämmor varit självklart åtminstone sedan medelti-
den. Testa – det är roligt och det fungerar!

Grunden för låtar är i allmänhet en ackordföljd, så vi börjar med ackord-
följder.
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4. VAMPER (ackordformler)

Musik utgår oftast från välkända ackordformler som lyssnare begri-
per. Så det vanligaste sättet att komma igång med att göra egen 

musik är att utgå från vamper, d.v.s. bestämda ackordföljder och/eller 
basgångar som upprepas. Så har det varit sedan 1500-talet. Ex.1 inne-
håller 13 av de vanligaste vamperna från 14/1500-talen till idag.

En vamp är en ackordföljd och/eller basgång 
som upprepas, ett slags grundformel. Det finns 
många vamper, men de senaste 100 åren har 
bluestolvan varit vanligast. Vamper kallas även 
rundgångar, grounds, ostinaton etc.
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Hur vamper är uppbyggda
Vamperna lär oss grunderna i vårt musikspråk:

 — Vamper är oftast 2, 4, 8, 12 eller 16 takter långa. Det är gränsen 
för hur långa upprepade ackordföljder kan vara. Blir de för långa kän-
ner inte lyssnaren igen ackordföljden, och då missar man poängen 
med upprepning. Men tempot eller BPM spelar stor roll; ju snabbare 
tempo, desto längre kan vampen vara.
 — Vampernas ackordföljder är fullständiga i sig (avslutade avsnitt), 
på samma sätt som en mening i talspråket. Ett avslutat avsnitt kallas 
period. Tydliga och regelbundna perioder gör musik lättlyssnad.
 — Vamper är fullständiga p.g.a. att de avslutas med slutfall (ka-

dens). Men slutfallen är oftast inte färdiga förrän man spelar vampen 
från början igen (I-ackordet, tonikan), eftersom slutackordet oftast är 
tonartens V-ackord (dominant). Därför drivs musiken ständigt framåt.
 — Ackordväxlingar sker oftast på betonade taktdelar. Första 
taktslaget i en takt är alltid betonat, oberoende av taktart. I fyrtakt är 
dessutom 3:an betonad. I tretakt kan 2:an eller 3:an vara betonade, be-
roende på groovet/musikstilen. I Ex.1 nr 11 är 1:an och 2:an betonade.

Ackord räcker inte
Men musik är mycket mer än ackordföljder. Det märks när ackordfölj-
derna spelas exakt som de står. Det låter tråkigt. Det beror på att musik 
är en helhet där ackorden bara är grunden eller ramverket. Det fordras 
mer än en snygg ackordföljd för att musik ska bli intressant. 
Det blir tydligt när man lyssnar på bra musik som utgår från dessa vam-
per. Det som gör musiken bra är inte ackorden i sig, utan hur ackorden 
hanteras av kompositörer och musiker.  
Kort sagt: allt beror på vad man gör med ackorden. Världens snyg-
gaste ackordföljd blir totalt meningslös om den inte hanteras bra.

Många är omedvetna om hur viktigt detta är. Det beror på att man lär 
sig musik genom att lyssna, på samma sätt som man lär sig sitt moders-
mål. Så det här med musikstilar är självklart: all musik man hör bygger 
ju på musikstilar som rock, soul, electro-swing, house, folkmusik, visor 
eller något annat.

Kompmodeller för nybörjare
För att ackordföljder ska låta bra måste de spelas snyggt. De inne-
bär att de måste spelas i en viss musikstil eller åtminstone med uttryck 
eller rytmisk drive. Ex.2 innehåller grundmodeller man kan ha som 
utgångspunkt för att komma igång.  
Genom att lära sig olika kompmodeller kan man snabbt testa olika 
idéer. Och man kommer inte att slänga material bara för att det låter 
töntigt p.g.a. att man inte kan spela.

Ibland spelar man parallella rytmer (samma rytm) i höger och vänster 
hand. Men vanligast är att vänster och höger hand kompletterar 
varandra. Se dem som olika instrument med olika funktioner. Vänster 
hand fungerar som bas och bastrumma och spelar oftast på betonade 
taktdelar. Höger hand liknar gitarr/hihat och spelar ackord och figurer.

Stämföringen måste vara smidig för att det ska låta bra. Grundregeln 
är minsta möjliga rörelse (MMR). Det innebär att man inte spelar alla 
ackord i grundläge, utan flyttar fingrarna så kort sträcka som möjligt 
när man byter ackord (se kompmodellerna för exempel).

Period: en avgränsad fullständig enhet, kopp-
lad till tid. Motsvaras av en mening i språk.

Se vidare bilagan om betonade och obe-
tonade taktdelar!

Detta blottlägger musikteorins begräns-
ningar. I musikteori delar man ju upp musik i 
ackord, rytmer, intervall etc. för att göra saker 
och ting begripliga. 
Man har nytta av musikteori. Men att göra mu-
sik på riktigt är något annat, eftersom musik 
är helheten. 
Teoretiska kunskaper är bra, men kan aldrig 
ersätta känsla, smak, fantasi och artisteri. 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



PRAKTISK MUSIKTEORI 3
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 20122    12

Musik bygger på perioder (se ovan). Perioderna är tydliga i vamperna: 
när man kommer till slutet av en vamp har man spelat en period.
Slutet på en period brukar markeras genom att den sista takten spelas 
lite annorlunda och/eller att 1:an i efterföljande takt markeras. Därför 
har flera kompmodeller enkla fills (ifyllnader) i sista takten. 
Det här med perioder är inte svårt – med lite träning känner man när en 
period är slut och det är dags att markera det på något sätt.

Gå vidare
GBJ-baserade musikstilar bygger på bestämda grooves eller rytmmöns-
ter (komp). Att spela en enkel vamp med ett bra groove kan räcka som 
grund för en låt. 
Hur lär man sig det här? Genom att spela. Förr i världen lärde man sig 
att spela/kompa i olika stilar genom att planka inspelningar och spela 
tillsammans med andra. Metoden fungerar hur bra som helst, men idag 
finns fler resurser (förutom att fråga lärare och kompisar).

Det finns många instruktionsböcker som förklarar hur rytmmönster 
i olika musikstilar konstrueras och hur de spelas på olika instrument. 
Många har kompletterats med inspelningar så att man kan höra hur det 
ska låta. De bästa är på engelska, men språket är oftast lättbegripligt. 
Kolla källförteckningen och sök på nätet.

Autokomp-program skapar komp i olika stilar utifrån ackordföljder. 
Kompen låter ofta datamässiga, men det är ett enkelt och roligt sätt att 
testa idéer, och man lär sig vilka beståndsdelar en musikstil är upp-
byggd av. Det mest kompletta programmet är Band in a Box.

Virtuella instrument i form av trummaskiner spelar upp förinspelade 
trumkomp. Många låter väldigt bra – i skivproduktioner används trum-
maskiner oftare än riktiga trummisar.

En loop är en inspelning på 2, 4 eller 8 takter med olika slags komp som 
ofta används som utgångspunkt. Loopar är lättast att använda i datorer.

På nätet finns 100.000-tals MIDI-filer med komp i olika stilar, ofta sam-
lade i stora databanker. Kvaliteten varierar dock.

En nackdel med att använda färdigprogrammerat material är att 
resultatet blir mindre personligt – det har ju gjorts av någon annan. 
Dessutom kan man utgå ifrån att många andra använder samma sak. 
Att spela själv och ihop med andra är oslagbart.

Använd vamperna!
Vamperna är inte teoretiska – de ska användas praktiskt. 

 — Spela vamperna tills de känns naturliga och självklara, både på 
egen hand och tillsammans med andra. Det är roligt och man får en 
grund att utgå ifrån.
 — Spela vamperna i olika tonarter. På så sätt kommer man igång 
med ackordspel på gehör.
 — Vamperna kan även användas av Dig som spelar melodiinstru-

ment (inklusive sång). Man kan lära sig att improvisera genom att 
hitta på melodier och stämmor som passar till vamperna. Basister kan 
träna upp förmågan att göra snygga basgångar o.s.v..
 — Man kan göra ny musik utifrån vamperna genom att blanda olika 
vamper och hitta på passande melodier. Det finns fler möjligheter än 
vad man kan tro.

 

Se vidare avsnitt 17.
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Exempel på kompmodeller

Ex.2 
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5. FLER FORMLER

Här handlar det om en annan typ av formler: allmängiltiga principer 
för fungerande ackordföljder. 

GRUNDACKORDEN

Varje tonart har grundackord.  Grundackorden är de ackord som 
kan bildas av tonartens skaltoner. Skalor med 7 toner (diatoniska 

skalor) har 7 grundackord. Ackorden i en tonart är besläktade eftersom 
de bildas av samma toner. I C-dur är grundackorden (Ex.3):

Kvintgång (kvartgång)
Kvintgång = när tonartens grundackord spelas i subdominantisk rikt-
ning (man kan lika gärna säga kvartgång). Det är en vanlig formel som 
legat till grund för musik från 1500-talet till idag. Ibland används alla 
grundackord, ibland bara några stycken. 
När man spelar alla grundackord i C-dur efter varandra i subdominan-
tisk riktning får man ackordföljden nedan (Ex.4). Det undre systemet 
innehåller samma ackord som det övre, men har smidigare stämföring. 
(MMR).

Man kan alltid gå till ackord på kvint- och kvart-avstånd. 

Skalor och ackord tas upp i avsnitt 9, bilagorna 
och i PM2. För exempel, se vidare avsnitt 18. 
Vanliga kombinationer av grundackord ingår i 
vamperna (Ex.1).
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Ex.3 

Namnet kvintgång är gammalmodigt och 
beror på att både dominant och subdominant 
anses ligga på kvintavstånd från grundtonen:  
– dominanten/V-ackordet = en kvint upp 
– subdominanten/IV-ackordet = en kvint ned 
(subdominant betyder underdominant).
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TERSAVSTÅND (Mediantik)
Ackord byggs av terser som staplas på varandra. Därför är ackord på 
tersavstånd besläktade. Det innebär att de kan kombineras, även om 
de befinner sig långt ifrån varandra i kvintcirkeln. Dur eller moll spelar 
mindre roll – sammanhanget avgör. Ex.5 visar att C-dur och C-moll är 
släkt med:

 — E-dur och E-moll (S3 upp från C).
 — Eb-dur och Eb-moll (L3 upp från C).
 — Ab-dur och Ab-moll (S3 ner från C).
 — A-dur och A-moll (L3 ner från C).

Man kan skapa fungerande ackordföljder genom att kombinera dessa 
ackord med grundackorden i C-dur (Ex.6). Testa även olika färgningar. 

KROMATIK

En kromatisk tonföljd består mest av halva tonsteg. Kromatiska 
tonföljder har ett särskilt sound och ger en känsla av rörelse och 

riktning. Därför är det vanligt med ackordföljder som bygger på och 
hålls samman av kromatisk tonföljder. Ett berömt exempel är James 
Bond-temat (Ex.7):

Tack vare den enkla kromatiska tonföljden G–G#–A–G# har James 
Bond-temat blivit ett av världens mest kända musikvarumärken. Svå-
rare behöver det inte vara.
Exempel 8 visar en annan vanlig ackordföljd som binds samman med 
en kromatisk rörelse:
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Kromatiska rörelser kan läggas i vilken stämma som helst, men är vanli-
gast i ytterstämmor, eftersom de blir tydligast där. 
I Ex.9 spelas ett enda ackord i högerhanden i 6 takter medan basen 
spelar en nedåtgående kromatisk basgång. Eftersom bastoner färgar 
ackord så starkt uppfattas ackordet på ett nytt sätt i varje takt, trots att 
ackordtonerna är desamma (= omtydning). Effekten skapas och hålls 
samman av den kromatiska basgången:

ORGELPUNKT
En orgelpunkt är en ton som hålls ut så länge att den blir dominerande. 
Det kan vara en lång utdragen ton eller tonupprepning. Effekten är 
densamma. Orgelpunkter placeras oftast i den högsta eller den lägsta 
stämman för att tränga igenom ljudbilden.
Det finns inga regler för orgelpunkter. Man kan använda ackord på 
vilket tonsteg som helst räknat från tonen som är orgelpunkt. Vad som 
fungerar beror på sammanhanget Ex.10):

Orgelpunkter används ofta i basen, stråkstämmor, bakgrundskörer 
och i funk-komp på orgel och gitarr. I Ex.11(samma som Ex.9) fungerar 
C i överstämman som orgelpunkt, Tillsammans med den kromatiska 
rörelsen i basstämman drivs/leds musiken vidare p.g.a. att tonen ligger 
kvar länge.

.

Ex.9 

Exempel på orgelpunkter: Beatles; Michelle 
(intro) | Van Halen; Jump | Bon Jovi; Living on a 
prayer (intro). 
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6. REHARMONISERING

Reharmonisering innebär att man byter ut ackord. Man har stor nytta 
av att kunna variera ackordföljder och göra dem intressantare med 

reharmonisering. 
Många av 1900-talets mest berömda låtar är i grund och botten re-
harmoniseringar av kända vamper (Ex.1), inte minst av bluestolvan (se 
vidare Ex.19).

I princip kan man byta ut ett ackord mot vilket ackord som helst så 
länge ackordet har minst en ton gemensam med ackordet som ska 
ersättas.

FÄRGNINGAR

Ett enkelt sätt att reharmonisera är att färga ackord, d.v.s. att lägga 
till toner som inte ingår i ackordets grundform (treklang). Med hjälp 

av färgningar kan man använda vilket ackord som helst så länge ack-
ordet har minst en gemensam ton med ackordet som ska bytas ut. 
Exempel 12 visar hur man med hjälp av färgningar kan använda ackord 
på alla tonsteg till tonen C.
Vilka färgningar som kan användas beror på musikstilen och samman-
hanget. Man måste testa. Generellt gör dock L7-ackord ofta musik 
mer blues/rockaktig, medan 6- och MA7-ackord uppfattas som jazziga 
och softa. Sus-ackord används ofta i bl.a. gospel- och old school-pop 
(Beatles, Kinks, folkrock etc.).
Glöm inte att hålla koll på färgningarna genom att notera dem. 
Det kan låta väldigt illa när exempelvis S6- och L7-ackord krockar med 
varandra.

Man kan träna upp sin harmonikänsla ge-
nom att reharmonisera kända melodier.

Begreppet färgning kommer av att ackorden 
ofta behåller sin funktion, men får en ny färg 
eller karaktär av extra-tonerna. 
Det råder delade meningar om färgningar 
”räcker” för att det ska räknas som reharmoni-
sering. Färgningar kan dock ändra ett ackord 
så mycket att jag anser det befogat.
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Byt baston (ackordläge)
Bastonen (den lägsta tonen) har stor betydelse för ackord och ackord-
följder. Det beror på att hjärnan tolkar ackord nedifrån och upp. Dess-
utom innehåller bastoner mest ljudenergi och dominerar ljudbilden.  
Man kan färga ackord genom att använda olika bastoner. Det kallas 
egentligen att byta ackordläge, men effekten är ofta jämförbar med 
ackordfärgningar.  
Enklaste sättet att testa olika bastoner är att använda ett keyboard och 
spela ackorden med högerhanden och bastonerna med vänsterhan-
den. Glöm inte att notera viktiga bastoner som inte är grundtoner, 
åtminstone med slash-beteckningar!

När man kört fast eller behöver inspiration kan man hitta lösningar 
genom att skippa ackorden och testa olika bastoner och basgångar 
till melodin. På det sättet kan man nå fram till lösningar man aldrig 
hade upptäckt annars (se vidare avsnitt 11).

SÅ HITTAR MAN NYA ACKORD

Det finns olika metoder att hitta utbytbara ackord. Tyvärr är en del 
system överteoretiska och får enkla ackordbyten att framstå som 

mycket mer komplicerade än vad de är. Att byta ut ackord är ganska 
enkelt, bara man inte trasslar till det och tänker för mycket. Låt öronen 
bestämma.

Variantackord
Variantackord är när ett dur-ackord ersätts av samma ackord i moll och 
vice versa. Det är väldigt användbart (Ex.13).

Låt Dig inte luras av att metoden är så enkel – den är väldigt använd-
bar och används ofta (se vidare exemplet med Cee Lo Green).

Tvåfemett
I tvåfemett ersätts ett ackord helt eller delvis av dess eget V-ackord 
(dominant). Ersättningsackordet spelas oftast i moll, men även dur är 
användbart (växeldominant). Ex.14:

 — A) V7– I visar grundformen.
 — B) V7-ackordet har delvis ersatts av IIm-ackordet.
 — C) En liten sept (L7) har lagts till IIm-ackordet. Dessutom har V7-
ackordet satts i ett läge där det låter snyggare (smidigare stämföring). 
Tvåfemett används i många musikstilar och är mycket användbart.

Det centrala är att ett ackord ofta kan ersättas av dess V- eller 
dominant-ackord i dur eller moll (d.v.s. av ackordet en kvart ner/en 
kvint upp).

Exempel på slash-beteckningar: 
G/D = G-dur med D (kvinten) i basen 
C/Bb = C-dur med Bb (septen) i basen 
A/C# = A-dur med C# (tersen) i basen.

Ex.13 
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Ackord på tersavstånd (mediantik)
Vi har redan sett att man kan använda ackord på tersavstånd när man 
skapar ackordföljder. Men ackord på tersavstånd kan även användas 
som ersättningsackord. 
Ackord byggs av terser som staplas på varandra. Därför är ackord på 
tersavstånd besläktade. Det innebär att de ofta kan ersätta varandra 
trots att de står långt ifrån varandra i kvintcirkeln.
I detta sammanhang gör man ingen skillnad på dur och moll, utan det 
handlar om vad som låter snyggt i sammanhanget.  
Ex.15 visar att C-dur och C-moll är släkt med:

 — E-dur och E-moll (S3 upp från C).
 — Eb-dur och Eb-moll (L3 upp från C).
 — Ab-dur och Ab-moll (S3 ner från C).
 — A-dur och A-moll (L3 ner från C).

Dessa ackord kan ofta ersätta varandra. Glöm inte att testa olika 
färgningar. Observera att de traditionella parallellackorden ingår, 
eftersom det är en liten ters mellan parallellackord.

Tritonusersättning (tritonussubstitut)
Tritonusersättning innebär att ett ackord byts ut mot motsvarande 
ackord på tritonusavstånd (Ö4/F5). Formellt gäller det bara 7-ackord, 
men det kan fungera även med andra ackord.
Ex.16 visar hur det fungerar. G7 och Db7 har två gemensamma toner (F 
och B/Cess). Ackorden är alltså besläktade och kan därför ersätta varan-
dra eftersom de har gemensamma toner.

I tabellen visas alla ”egent-
liga” tritonussubstitut på 
keyboard. Ackorden i ko-
lumnen längst till vänster 
kan allstå ersätta ackordet 
på samma rad i kolumnen 
längst till höger och vice 
versa. 
Men det kan alltså fungera 
även med andra ackord på tritonusavstånd, inklusive mollackord. Testa 
Dig fram.

Skalor är ackord, och ackord är skalor!

C C‹ E E‹ E¨ E¨‹ A¨ A¨‹ A A‹

&

S3 upp L3 upp S3 ner L3 ner

˙̇
˙

˙̇
˙b ˙̇

˙#n ˙̇
˙n ˙̇

˙b
b ˙̇

˙b
˙̇
˙b

b ˙̇
˙b ˙̇

˙n
n# ˙̇

˙n

Ex.15 

Ex.16 

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

Se vidare avsnitt 8 för exempel på tritonus–
substitut.
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7. 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 formell utbildning har svårt att förstå hur det fungerar. 
Det beror på att ackordnäten är så enkla. Det finns inget att fun-
dera över eller att förklara. Man testar sig fram.

Grunden är att ett ackord kan ersättas av ackord som har minst en 
ton gemensam med ackordet som ska bytas ut. Uppställningen följer 
kvintcirkeln:

 — Ackordet i mitten anger tonarten (här C).
 — IV-ackord (subdominantiska ackord) till vänster. Det innebär att 

ackordet till vänster om ett ackord är ackordets subdominant. Ett 
IV- eller subdominantiskt ackord kan ofta ersättas av sin egen subdo-
minant.
 — V-ackord (dominantiska ackord) till höger. Det innebär att ackor-

det till höger om ett ackord är ackordets dominant. Ett V- eller do-
minantiskt ackord kan ofta ersättas av sin egen dominant (tvåfemett).

 
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

Ackord i samma kolumn kan ofta ersätta varandra. Vill man ersätta 
F-dur, kan man alltså välja mellan D/D7, Dm/Dm7, Fm och Ab/Ab6. 
Observera att det ofta handlar om färgade ackord. 
 

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

Att det fungerar beror på att ackorden har gemensamma toner (Ex.17):
 — F och D/D7 har tonerna A och A/C gemensamt.
 — F och Dm/Dm7 har tonerna F/A och F/A/C gemensamt.
 — F och Fm har tonerna F/C gemensamt.
 — F och Ab/Ab6 har tonerna C och C/F gemensamt.

Ackordnät kan byggas på olika sätt. Här utgår 
man från I-IV-V-ackorden (IV till vänster; V till 
höger):

o.s.v. 
Variantackord (till raden nedanför)  
Parallellackord (till raden nedanför) 
Variantackord (till raden nedanför) 
Parallellackord (till raden nedanför) 

Grundackorden med tonikan i centrum 
Variantackord (till raden ovanför) 
Parallellackord (till raden ovanför) 
Variantackord (till raden ovanför) 
Parallellackord (till raden ovanför) 

o.s.v.

Man bestämmer själv hur många rader/kolum-
ner man vill använda.

F D D7 D‹ D‹7 F‹ A¨ A¨6
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Man kan dessutom ofta använda alla angränsande ackord. Vad gäller 
F innebär det att man kan testa Gm/Gm7, Dm/Dm7, Am, Bb, C, Bbm, 
Fm, och Cm:

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

Tonikan har flest alternativ:

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

Fler rader och kolumner ger fler alternativ. 

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#

Ackordnät är ett bra hjälpmedel inte bara när man vill byta ut ackord. 
Genom att testa olika kombinationer av närliggande ackord kan 
man dessutom få fram smarta och snygga ackordföljder.
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8. REHARMONISERING: EXEMPEL

Detta avsnitt innehåller exempel på hur man praktiskt kan använda 
teknikerna i avsnitten 6-7. 

Det är ingen större skillnad mellan att hitta på egna ackordföljder från 
scratch och att skapa egna ackordföljder genom att reharmonisera. Det 
handlar snarare om olika metoder att uppnå samma sak – användbara 
ackordföljder.  
Fördelen med att utgå från fungerande ackordföljder är bl.a. att:

 — Man får en stabil och beprövad utgångspunkt.
 — Risken att bli överväldigad och handlingsförlamad av alltför 
många alternativ minskar.
 — Fungerande ackordföljder har lagom långa perioder med tydliga 
avslut (kadenser) och ackordbyten på rätt ställen. Det får man alltså på 
köpet.

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#

I–IV–V-ackorden
Ackordformlerna i tabellen nedan bygger på I–IV–V-ackorden (T–S–
D), och kan ses som en variant av tvåfemett-formeln. Det är en säker 
utgångspunkt – den har fungerat i flera hundra år.

1 Grundmodell C C F G7

2 Grundackord C Dm F G7

3 Variantackord C E7 F G7

4 Grundackord C Em Dm G7

5 Variantackord C Em D7 G7

6 Variantackord Cm A7 D7 G7

7 Variantackord Cm A(b9) D7(b5) G(b9)

8 Tritonussubstitut C Am Dm Db7

9 Tritonussubstitut/mediantik C Eb7 Ab7 G7

10 Tritonussubstitut, mediantik & vari-
antackord

C Eb7 D7 Db7

11 Mediantik, tritonussubstitut & vari-
antackord

E7 Eb7 D7 Db7

Tabellen visar bara ett fåtal möjligheter – gör egna varianter. T.ex. 
genom att ändra i vilken ordning ackorden spelas. Prova att spela ack-
ordföljderna baklänges. Eller spela ackorden i ordningen 1–3–2–4. Det 
finns hur många möjligheter som helst: var kreativ och experimentera!

Glöm inte att skriva ned och/eller spela in ackordföljder Du gillar. 
Bygg upp ett lager av ackordföljder som Du kan välja mellan när 
Du ska utarbeta idéer.

Det har blivit allt vanligare med omständliga 
teoretiska förklaringar till enkla ackordföljder i 
GBJ-musik. Min erfarenhet är att långrandiga 
teorier med krånglig terminologi snarare stjäl-
per än hjälper när man gör musik: det dödar 
arbetsglädje och kreativitet.  
Här används enklast tänkbara förklaring-
ar eftersom det handlar om musikska-
pande, inte musikteori. 
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La Folia (vamp 13)
Ex.18 visar hur La Folia-vampen kan reharmoniseras med hjälp av de 
tekniker som beskrivits ovan. I takt 17–32 har ackorden bytts ut enligt 
ackordnäten. Takt 33–48 bygger på kromatiska basrörelser och ackord-
nät.
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Blues-reharmonisering
Att reharmonisera blues har länge varit en standardmetod att utveckla 
sig och få inspiration till låtar. Ex.19 innehåller exempel på hur en blues-
tolva kan reharmoniseras med hjälp av de tekniker som beskrivits här 
(främst ackordnät). Spela dem och gör egna varianter!

 

C C C C7 F F C C G7 F7 C G7
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9. SKALOR & ACKORD

Hittills har vi utgått från ackordföljder. Men man kan också utgå från 
skalor eller tonarter.

Skalor är ackord och ackord är skalor. Skillnaden mellan skalor och 
ackord är att:

 — i skalor spelas skalans toner stegvis
 — i ackord spelas skalans toner på tersavstånd.

Varje tonart har grundackord.  Grundackorden är de ackord som kan 
bildas av tonartens/skalans toner. Utgångspunkt är treklanger (ack-
ord med 3 toner), men en del system använder fyrklanger (4 toner). 
Skalor med 7 toner (diatoniska skalor) har 7 grundackord. Detta gäller 
vare sig man gör en låt i C-dur (jonisk) eller i en kyrkoskala som C-do-
risk. Skillnaden är att man får olika grundackord beroende på skaltypen. 
I C-dur är grundackorden (Ex.20):

I C-dorisk är grundackorden (Ex.21): 

Grundprincipen för hur man kombinerar ackord och skaltoner är den-
samma som för all annan harmonisering: man kan använda ackord 
där skal- eller meloditonen ingår.

Skalor och ackord behandlas i PM2.
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7-TONSSKALOR
I GBJ-musik utgår man från fler skalor än vad man gör i klassisk musik. 
Nedan visas vanliga skalor med C som grundton samt de treklanger 
som kan bildas av skalornas toner utifrån grundtonen (Ex.22):
Många, inte minst sångare, lär sig improvisation genom att improvisera 
över en bestämd melodi och bara använda tonerna i en enda skala. 
Oftast används dorisk, lydisk eller lydisk/dominant, mixolydisk, mollska-
lor och blues-skalor.
Sjung och spela skalorna tills Du inte kan förväxla dem. Det tar tid, 
men det lönar sig.

Skalor och ackord behandlas i PM2.
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ANDRA SKALOR

Det finns ett par speciella skaltyper som är väldigt användbara när 
man gör musik. På den undre raden finns exempel på ackord som 

passar skalan.

Skalor med fem toner per oktav kallas pentatoniska skalor (penta = 5 
på grekiska). Den pentatoniska durskalan (Ex.23) påminner om dur-
skalan med 7 toner per oktav (modus I). Skillnaden är att man hoppar 
över det 4:e och 7:e tonsteget. 

Den pentatoniska mollskalan (Ex.24) påminner om den rena moll-
skalan med 7 toner per oktav (modus VI), men man hoppar över 4:e 
och 6:e tonsteget (det finns dock många olika typer av pentatoniska 
mollskalor).

Bluesskalor är grunden för bl.a. blues, rock, gospel, funk och jazz. 
Bluesskalor kan som regel användas tillsammans med både dur- och 
mollackord (Ex.25).  

Dessa skalor eller tonförråd är väldigt flexibla och kan användas på 
många olika sätt. De är ofta enklare att använda än andra skalor, ef-
tersom det är lättare att undvika fula krockar med en 5-tonsskala eller 
en bluesskala jämfört med en 7-tonsskala. Därför är de omtyckta av 
improvisatörer.  
Dessutom har tonförråden eller skalorna en särskild karaktär som för-
knippas med folkmusik, country, rock och blues. 

SAMMANFATTNING
Tonförråds-system är teoretiska men kan även användas som utgångs-
punkt när man gör musik. Men det är ovanligt med musik som bara 
består av de toner som ingår i en 7-tonsskala. Därför ska skalorna bara 
ses som utgångspunkter.

Ex.23 

{ C C6 C7 C<7

&

?
w w w w w w

www wwww
wwww
b wwww

n

Ex.24 

{
C‹ C‹6 C‹7

&

?
w wb w w wb w

wwwb wwwwb wwww
bb

Det finns många varianter av bluesskalan 
med upp till 9–10 toner per oktav. Varianten 
med 6 toner räknas dock som vanligast.

Ex.25 
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10. MELODI

Vad gäller konsten att göra melodier har man begränsad nytta av 
läroböcker och musikteori. Men det finns ett och annat man bör 

vara medveten om.

Omfånget är oerhört viktigt. I GBJ-musik sjungs i allmänhet melodin. 
Sångare har oftast ett omfång på en oktav plus ett par toner. Melodin 
bör alltså hållas inom detta omfång.

Tonarten är lika viktig som omfånget. Sångaren bestämmer alltid 
tonarten eftersom en sångare bara kan sjunga toner inom ett visst 
omfång. Går melodin för högt eller lågt låter det sämre.

Undvik alltför stora intervall. Använd i första hand prim-,sekund-, 
ters- och kvartintervall. Då blir det lättare och roligare att sjunga och 
melodin låter mer naturlig.

Sångare måste andas. Se till att det finns tid att andas (pauser).

ORD – BETONING – RYTM

I sångmelodier måste rytmen anpassas efter texten. Det låter bäst, 
blir lättare att sjunga och texten blir lättare att förstå.

Grunden för det här är att alla ord har naturliga betoningar och 
rytmmönster som är centrala för att vi ska förstå orden. Tumreg-
lerna kan sammanfattas så här:

 — Långa stavelser kräver längre toner, och korta stavelser måste ha 
kortare toner.
 — Betonade stavelser bör komma på betonade taktdelar.
 — Obetonade stavelser bör komma på obetonade taktdelar.

Ex.26 visar hur det fungerar. I ordet ”alltid” är första stavelsen betonad. I 
ordet ”musik” är andra stavelsen betonad. 

 — I de två första takterna har orden noterats så att den betonade 
stavelsen kommer på betonad taktdel, medan de obetonade stavel-
serna kommer på obetonade taktdelar och är kortare.
 — I de två sista takterna har orden noterats fel. Obetonade stavelser 
kommer på betonade taktdelar och korta stavelser har längre toner.

Läs exemplen med betoningar så förstår Du vad som menas. 
Var noga med detta. Var alltid beredd på att ändra rytmer så de stäm-
mer med orden/texten. Bra sångare struntar ofta i alltför noga noterade 
rytmer, och anpassar automatiskt rytmen efter texten.

Dessutom är bra melodier rytmiska. Det innebär i allmänhet att melo-
din byggs av ett eller flera bestämda rytmmönster, som passar textens 
naturliga betoningar. Rytmerna kan och ska naturligtvis varieras, men 
måste finnas där som sammanhållande faktor.

Se vidare avsnitt 19 om sångrösters om-
fång!

Se vidare bilagan om betonade och obe-
tonade taktdelar!
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NOTERA MELODIN!

Melodier bör noteras. Man behöver inte skriva ut allt in i minsta de-
talj (i synnerhet inte rytmiska detaljer), men grunden bör noteras, 

helst i notskrivningsprogram. Varför?
 — När en melodi noteras avslöjas oklarheter och feltänk.
 — När man ser saker och ting på papper kan det vara lättare att 
upptäcka svagheter.
 — Det är lättare att bearbeta/utveckla och finslipa en noterad me-
lodi.
 — Det är ofta mycket lättare att skapa ett bra arrangemang om 
melodin är noterad.
 — Det är lätt att synka text och noter i notskrivningsprogram.
 — Man glömmer inte bort en noterad melodi.

En del musikprogram kan tolka ljudinspelningar och visa dem som 
noter (kallas audio till MIDI). I teorin kan man alltså spela in en melodi 
och få den tolkad som noter. Men tolkningarna är opålitliga. Det går i 
allmänhet mycket fortare att notera melodin. 

HARMONISERING

Oftast görs melodi och ackordföljd samtidigt. Men ibland kommer 
man på en snygg melodi utan att automatiskt koppla den till ack-

ord. Då måste melodin harmoniseras (förses med ackord).
Det är lättare att harmonisera en melodi om man:

 — Noterar melodin och markerar perioderna som oftast är 2, 4 eller 8 
takter långa.
 — Använder tonarter med få förtecken (om Du gjort melodin i F#-
dur – transponera till F- eller G-dur när Du ska harmonisera).
 — Lär sig melodin utantill genom att spela/sjunga den tills den verk-

ligen sitter.

Hur vet man tonarten?
Först tar man reda på tonarten. Det finns tyvärr ingen enkel och tvärsä-
ker metod. Men oftast slutar melodier på grundtonen: är sista tonen C 
så brukar melodin gå i en tonart som har C som grundton o.s.v..
Men det finns många tonarter/skalor där C är grundton (se avsnittet om 
skalor). Är Du osäker på vad som gäller: sammanställ tonerna skalvis/
stegvis med papper och penna: då får man reda på tonförrådet.

Hur ofta och var?
När det är dags att välja ackord bör man först bestämma vilken mu-
sikstil det handlar om. I en soul-låt används ju oftast andra ackord än i 
vispop. 
Musikstilen har dessutom stor betydelse för hur många ackord som an-
vänds och hur ofta ackorden byts (kallas harmonisk rytm). De senaste 
åren har många pop-hits bestått av två eller tre ackord som upprepas 
utan någon större variation. Samtidigt som man använder hur många 
ackord som helst i andra musikstilar. 
Man utgår från tonartens grundackord när man harmoniserar en 
melodi. Grundprincipen är att man kan alltid använda ackord som 
innehåller meloditonen.

Andra tips: 
– När melodin börjar med ett stigande kvar-
tintervall brukar den andra tonen vara 
grundton. 
– När melodin börjar med ett nedåtgående 
kvintintervall brukar den första tonen var 
melodins grundton.

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



PRAKTISK MUSIKTEORI 3
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 20122    31

Men om man byter ackord vid varje ny meloditon låter det oftast omu-
sikaliskt och ostrukturerat: man byter i första hand ackord på melo-
dins huvudtoner. Vilka är då huvudtonerna? 
Tumregeln är att huvudtonerna oftast kommer på betonade taktdelar 
och/eller att de är tidsmässigt längre än genomgångstoner (men det 
finns många undantag).

 — Ojämna taktdelar (1–3 o.s.v.) är naturligt betonade. Där sker 
viktiga ackordbyten. Toner på betonade taktdelar bör (inom rimliga 
gränser) stämma överens med (ingå i) ackordets toner.
 — Jämna taktdelar (2–4 o.s.v.) är naturligt obetonade. Där sker 
mindre viktiga ackordbyten. Toner på obetonade taktdelar behöver 
inte stämma särskilt väl överens med ackorden, utan kan vara ack-
ordfrämmande utan att det låter illa. Sådana toner kallas genom-
gångstoner. Toner man passerar på väg till en viktigare ton (= ton på 
betonad taktdel), som i allmänhet ingår i ackordet.

Ackordval
Även om man bara använder tonartens grundackord passar flera ack-
ord till varje meloditon. Hur vet man vilket ackord man ska välja?
Det vet man inte – det avgörs av musikstilen och den personliga sma-
ken. Av vad man tycker låter bäst. Man måste prova sig fram.

Idag används två ackordsystem: tre- och fyrklanger. Vilket ska man utgå 
ifrån? Det beror på.

 — Harmonilära bygger på treklanger; ofärgade ackord som fung-
erar som grund i alla musikstilar. Sysslar man med modernare musik 
och blues/R&B/rockbaserad musik är det ofta vettigare att utgå från 
treklanger och färga ackorden efter musikstilen.
 — Idén med att utgå från fyrklanger kommer från traditionell 
jazzteori (swing/bebop; 1930/40/50-tal). Så fyrklanger fungerar bäst i 
jazziga och mer slicka musikstilar.

Man kan naturligtvis använda ackordnät och andra metoder för att få 
fram intressanta ackordföljder. För i grund och botten är det ingen skill-
nad mellan att komma på ackordföljder och harmonisera: skillnaden är 
att när man harmoniserar måste ackorden anpassas till en melodi.

Se vidare bilagan om betonade och obe-
tonade taktdelar!
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11. BAS

Basstämman har alltid stor betydelse. Det beror bl.a. på att vi omed-
vetet uppfattar ackord och samklanger nedifrån och upp. Dessutom 

innehåller bastoner mer ljudenergi än andra toner och dominerar 
därför ljudbilden.  
Basstämman har alltså stor betydelse för rytm och för att ackordföljder 
ska låta strukturerade och logiska.

Utgångspunkten är att basstämman spelar toner som ingår i ackor-
det (= ackordtoner) på betonade taktdelar:

 — på 1:an spelas oftast ackordets grundton
 — på 3:an (i 4/4) spelas en ton som ingår i ackordet (= ackordtoner), 
behöver dock inte vara grundtonen. Ofta spelas ackordets kvint (5:e 
tonsteget).

Det finns naturligtvis många undantag, men nybörjare bör hålla sig till 
detta – med tiden upptäcker man fler möjligheter.

LEDTONER

Ledtoner är toner som leder stämmor (och musiken som helhet) vi-
dare i bestämd riktning (se vidare PM2 och kompmodellerna i avsnitt 

5). Ledtoner bidrar till att basstämmor och ackordföljder låter organiska 
och naturliga. Ex.27 visar hur det fungerar.

A) är grundformen. Basen spelar bara ackordens grundtoner. Det är 
enklast tänkbara basstämma.

B) Den här enkla rytmiseringen gör att basstämman leder musiken 
vidare med en rytmisk impuls. Basstämmor med punkterade rytmer är 
väldigt vanliga. 

C) Här fylls avstånden mellan ackordens grundtoner ut med ackord-
främmande toner (= toner som inte ingår i ackorden). Att det fungerar 
beror på att de ackordfrämmande tonerna kommer på obetonade 
taktdelar. De ackordfrämmande tonerna leder basen till nästa ackord-
ton på betonad taktdel.

D) Basstämman spelar stegvisa toner i ett jämt upprepat rytmmönster. 
Principen är densamma som i B): vid ackordväxlingar (betonade takt-
delar) spelar basen ackordets grundton. Resten är genomgångstoner, 
de flesta ackordfrämmande. Den här typen av basgång har varit vanlig 
sedan 1600-talet och kallas walking bass (gående bas). 

Kromatiska tonsteg är väldigt användbara som ledtoner. Om målto-
nen är C kan man ofta leda basstämman till C genom att spela tonen C# 
eller B omedelbart innan på obetonad taktdel (se Ex.27 ovan).

Se vidare bilagan om betonade och obe-
tonade taktdelar!
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EXEMPEL

Exempel 28 visar en typisk walking bass till en bluestolva och hur 
man kan använda ledtoner och kromatik för att göra intressanta 

och svängiga basstämmor. Stämman fungerar bäst på keyboard med 
hammond-ljud.
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12. TONARTSBYTE (modulation)

Att byta tonart innebär att ett nytt ackord uppfattas som I-ackord 
(tonika). Anledningarna till tonartsbyten brukar vara att man vill:

 — göra musiken intressantare och skapa omväxling, och/eller
 — byta karaktär/uttryck.

Ett fullständigt tonartsbyte varar minst några takter: annars hin-
ner man inte uppfatta den nya tonikan. Man missar en del av poäng-
en med tonartsbytet om man går tillbaks till den ursprungliga tonarten 
för snabbt.

Nuförtiden är direkta modulationer vanligast. Det innebär att man by-
ter tonart utan någon som helst förberedelse. Pang på. Det kan fungera 
hur bra som helst. Men vill man göra mer old school-mässiga tonarts-
byten finns det några tekniker man bör känna till.

TEKNIKER

Det är fr. a. V7- eller dominantseptimackord som avgör vilket ackord 
som upplevs som I-ackord. Ofta räcker det att spela V7–I-ackorden i 

en ny tonart för att man ska uppfatta ett tonartsbyte. Svårare behöver 
det inte vara. Det är snarlikt en direkt modulation, men låter lite mer 
organiskt.

Tvåfemett (IIm–V–I)
Tvåfemett är ett enkelt sätt att få mjukare tonartsbyten. Man spelar 
bara IIm–V7–I-ackorden i den nya tonarten (Ex. 30):

När man vill tillbaka till den ursprungliga tonarten är det bara att an-
vända tvåfemett i den gamla tonarten(takt 11-12 ovan).

Tonart är ett vagt begrepp. Men i allmän-
het menas det ackord som är centrum eller 
utgångspunkt för ett avsnitt eller ett musik-
stycke. Tonarten framgår av de fasta förteck-
nen (se vidare kvintcirkeln). 
Tonikan eller I-ackordet räknas som centralack-
ordet. Så när Eb-dur är tonika, är tonarten Eb-
dur. Är B-moll tonika, är tonarten B-moll o.s.v.

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

Men idag används 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 ”tonal” får ibland ersätta 
ord som samklang och harmoni, vilket förvir-
rar. I viss jazzteori kallas kyrkoskalorna ”tonali-
teter”; troligen menar man ”tonförråd”.

Ex.29 
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Dimackord
Man kan dessutom använda dim7-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. 31 visar hur enkelt det är att byta till 4 tonarter med hjälp av ett 
enda dimackord.

.

ÖVRIGT

När man byter tonart (modulerar) byter man ofta från moll- till 
durtonart och vice versa. På så sätt förstärks tonartsbytet. För 

karaktären i de två tonarterna förtydligas (skillnaden blir större) 
när man växlar mellan dur och moll.
Förr höll man sig ofta till närliggande tonarter i GBJ-musik, men det blir 
allt vanligare att man använder tonarter som är mer avlägsna på kvint-
cirkeln. Använd ackordnät för att få idéer till tonartsbyten.

Tonartsbyten förstärks ytterligare om man förändrar exempelvis kom-
pet och/eller byter karaktär vid tonartsbytet. 

Tonartsbyten signalerar att man kommit till ett nytt avsnitt. Det är dags 
att se lite närmare på musikalisk form.

Ex.31 
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13. FORM

Musik består av avsnitt eller delar som upprepas. Oftast kompone-
rar man alltså bara 30/40 takter som upprepas på olika sätt. 

Musikalisk form handlar bl.a. om hur olika avsnitt/delar kan utformas 
och ordnas.

STANDARDAVSNITT

Musikens formlära bygger på retorik: musikmaterialet ska organi-
seras så effektivt som möjligt. Syftet är att övertyga lyssnaren. 

Det kräver att lyssnarna förstår och blir berörda. Man utgår från stan-
dardiserade avsnitt/delar som kombineras på olika sätt.

Intro (preludium; inledning). Ska fånga lyssnarnas uppmärksamhet, 
förbereda och skapa förväntan. Ofta används delar av versen el-
ler refrängen (Beatles; Michelle | Beatles; Yesterday).

Vers/strof (verse) har berättande text. Verser upprepas, men oftast med 
ny text. Verser är huvudavsnittet mellan refrängerna.

En refräng (chorus) är ett avsnitt där text och musik upprepas. Re-
fränger har använts åtminstone sedan antiken och är ofta det 
mest utmärkande och intensiva avsnittet.

En brygga (b-chorus; b-section of verse; transitional bridge) är ett avsnitt 
mellan vers och refräng som skapar förväntan inför refrängen 
(Huey Lewis; Hip to be square).

På svenska är stick (primary bridge; middle eight) ett självständigt 
avsnitt som spelas en eller ett par gånger. Det finns ingen klar 
skillnad mellan brygga och stick.

Mellanspel/interludium är ett kort avsnitt mellan två avsnitt/delar och 
är ofta instrumentalt.

Solo är italienska för ”ensam”. I GBJ-musik är oftast sångaren solist, men 
med ”solo” menas vanligen avsnitt utan sång där en instrumen-
talist improviserar över låtens ackordföljd (kallas ofta chorus i 
jazz).

Break (paus/stopp) innebär att musiken stannar upp. Ett överrasknings-
moment som ska få lyssnaren att haja till.

Outro (coda; avslut) görs ofta på samma sätt som ett intro (Beatles; 
Michelle | Beatles; Yesterday). På inspelningar används ofta fade 
out, d.v.s. ljudnivån avtar gradvis tills det blir helt tyst. 

Att kombinera avsnitt
Olika avsnitt ska ha olika funktion och karaktär. Vissa ska vara lug-
nare, andra aktiva och energiska. Ibland måste man överraska lyssnarna 
så de inte tröttnar. Musikalisk form handlar alltså om att göra musiken:

 — begriplig genom upprepning och tydlig struktur/ordning. Men är 
musiken alltför förutsägbar tröttnar lyssnarna, så den måste samtidigt 
vara
 — intressant och omväxlande genom att man varierar ljudnivå/in-
strumentering/sound/tonart/harmonier och använder överrasknings-
moment.
 — Berättande avsnitt bör ha enklare komp (färre instrument; ljud-
svagare) så att lyssnaren automatiskt fokuserar på texten.
 — Refrängen ska vara ett lyft vilket brukar innebära att ljudnivån 
och intensiteten höjs och att man använder fler stämmor.

Retorik = konsten att övertyga. Retorik var 
ett grundläggande skolämne från medeltiden 
fram till 1800-talet. 
På 1800-talet blev läsning viktigare än berät-
tande, och retorik förlorade i betydelse.

Fram till 1800-talet beskrevs musik och spel– 
och sångsätt enligt retoriska idéer.

Det är mer korrekt att säga strof, eftersom 
vers egentligen betyder ”versrad” på svenska.

Motsatsen till solo är ”tutti” som betyder ”al-
la” eller ”många”.
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Symboler (formschema)
För att göra musikalisk form lättbegriplig brukar man använda bokstä-
ver som symboler för olika avsnitt. Ex.32 är en bluestolva noterad med 
stegbeteckningar.

Om ackordföljden spelas 4 gånger utan större förändringar beskrivs 
formen så här (kallas formschema):

A | A | A | A

Det betyder att avsnittet upprepas fyra gånger.  
Om man improviserar kommer grunden (= ackordföljden) att vara den-
samma (= A). Men eftersom det händer något nytt vid varje upprep-
ning ger det en bättre bild av musiken om man skriver:

 A1 | A2 | A3 | A4

Lägger man till ett avsnitt med andra ackord kan formen skrivas:

A1 | A2 | A3 | B | A4

Lägger man dessutom till en inledning och ett avslut kan man skriva:

Intro | A1 | A2 | A3 | B | A4 | Outro

Standardkombinationer
De vanligaste formtyperna i GBJ-musik är:

 — Blues-formen som oftast bygger på en ackordföljd på 12 eller 16 
takter, ibland kombinerad med refräng/stick/brygga (Washington/
Brenton; Baby, You Got What it Takes).
 — Vers/refräng-former, ofta i kombination med stick/brygga.
 — Strofiska sånger = verser utan självständig refräng, men där ofta 
slutet av versen uppfattas som en refräng (Stevie Wonder; Isn’t she 
lovely | House of the rising sun | Everly Brothers; Bye, bye love).
 — Groove-låtar utan tydlig form där rytmisk drive och hooks står 
i centrum, som i funk och modern dansmusik (Chic; Good Times | Mi-
chael Jackson; Billy Jean | James Brown; Sex Machine).
 — AABA-formen (inklusive varianter som AABC) var vanlig i äldre 
standards och traditionell jazz. Låtarna består oftast av avsnitt på 32 
takter som upprepas (I ain’t got nobody | Stevie Wonder; You are the 
sunshine of my life = AABC).

Glöm inte att:
 — Formen kan varieras i det oändliga. Experimentera och testa olika 
upplägg.
 — Skapa kontrast mellan olika avsnitt/delar.

Ex.32 
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FORM & NOTATION (repriser & andra tecken)

Att musik bygger på avsnitt/delar som upprepas spelar stor roll för 
hur musik noteras. Man skriver oftast inte ut allt, utan använder 

särskilda tecken och symboler för att visa på vilket sätt avsnitten ska 
upprepas. På så sätt behöver man inte skriva ut alla upprepningar och 
musikerna slipper störande bladvändningar.
Beteckningarna hämtades ursprungligen från italienskan. Men idag är 
inte italienska ett dominerande musikspråk, så det blir allt vanligare att 
man använder engelska ord som folk begriper.

BETECKNING INNEBÄR

 % o ”Tecknet”; det tecken som kallas ”tecken” (segno)

 
Þ o Tecknet för coda (avslutning; outro)

Fine Slut

DC; Da Capo Spela från början

DC (= Da Capo) al Fine Spela från början till slutet

DC (= Da Capo) al Coda Spela från början fram till tecknet för coda

Al Coda; Go to Coda Spela codan (= från tecknet för coda)

DS; Dal Segno (%) Spela från tecknet % o

DS (= Dal Segno) al Coda Spela från tecknet % otill tecknet för coda

Ex 33 ska spelas så här:
 — Spela från början t.o.m. takt 12.
 — Gå tillbaks till takt elva (vanlig repris, takt 11-12) och fortsätt t.o.m. 
takt 16.
 — D Segno al Coda betyder att man går tillbaks till ”tecknet” och 
spelar därifrån. Spela t.o.m. coda-markeringen (takt 8).
 — To Coda-markeringen visar att man går till takt 17 och spelar till 
slutet, som markerats fine.

2 3 4 5 6 7

™™ ™™

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

&

%

&
To Coda

&
Fine

DS to Coda 
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14. KARAKTÄR/KÄNSLA

Det är viktigt att bestämma och renodla den grundkaraktär (känsla/
stämning) musiken och dess olika avsnitt/delar ska ha.

Ett sätt att ta tag i det här är att välja ett enda ord som beskriver mu-
sikens eller avsnittets grundkaraktär. Det kan verka töntigt, men är 
faktiskt till stor hjälp när man utarbetar musik. Man blir mer medveten 
om vad man är ute efter.

Det finns en del tumregler för hur man kan uttrycka mer eller mindre 
bestämda känslor, karaktärer eller stämningar i vårt musikspråk.  
Tumreglerna började formuleras för ungefär 500 år sedan och verkar 
inte ha förändrats så mycket sedan dess. I filmmusik används i grund 
och botten samma tekniker som man gjorde på 1700-talet.

Grundprinciperna är enkla och utgår från ett sätt att se på känslor som 
kallas affektlära. Det innebär att man utgår ifrån att det finns grund-
känslor som alla människor känner igen och upplever.

Lugn och välbefinnande är utgångspunkt. Vill man att musik ska 
uppfattas som lugn och tillfreds ska tempot vara lugnt och soundet 
avspänt. Man ska undvika laddade och oväntade ackord och plötsliga 
utbrott. Musiken måste låta lugn och bekväm för att väcka motsvaran-
de känslor hos lyssnaren. Detsamma gäller naturligtvis sången.

Upprörda (aktiva/energiska) känslor kan vara både positiva och 
negativa. 
Vill man att musik ska väcka glädje ska tempot vara rörligt. Det ska 
svänga och vara intensivt på ett positivt sätt. Man ska bli glad när man 
hör musiken.
Ilska och svartsjuka är också upprörda känslor. Tempot ska fortfarande 
vara snabbt, men musiken ska låta mer våldsam och oförutsägbar. 
Snabba rytmer, oväntade accenter och ackord passar bra. Soundet får 
gärna vara rått och distat.

Vill man uttrycka sorg eller melankoli bör tempot vara långsamt. 
Men man kan vara sorgsen på olika sätt. Vill man skildra uppgivenhet 
ska musiken låta uppgiven och kraftlös. Den får inte låta energisk och 
soundet ska vara dämpat. Sångaren måste vara försiktig och inte ta i för 
mycket. 
Men man kan vara ledsen och arg på en gång. Då ska tempot fort-
farande vara långsamt; ilskan skildras med ett ilsket sound, kraftiga 
accenter etc.

Grundidén är alltså att musiken ska likna den känsla eller stämning 
man vill skildra. Tänk alltid på detta.

Hur musiken framförs har minst lika stor betydelse för det här som 
musiken i sig. Därför är det viktigt att Du beskriver den känsla eller 
karaktär Du vill att musiken ska ha i noterna, så att musikerna förstår 
hur de ska spela och sjunga.

Vamper kan användas till att träna upp förmågan att väcka/skildra be-
stämda känslor med musik genom att man tränar sig att spela ackord-
följderna så att de passar/uttrycker en viss karaktär eller känsla.  
Det fungerar bäst om man spelar tillsammans med andra.
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15. SOUNDET

Alla musikstilar har ett visst sound som bl.a. beror på vilka instrument 
som används och på spelstilen. Dessutom är sångidealen olika: en 

bra vissångare kan vara en usel R&B-sångare och vice versa. 
Det är viktigt att man lyssnar så mycket man kan på den eller de 
musikstilar man vill ägna sig åt, så att man lär sig hur man måste 
göra för att det ska låta rätt. Att få rätt sound är ofta viktigare än man 
tror, eftersom soundet är en integrerad del av helheten. 
Det finns inga genvägar – man måste härma och experimentera.

DAW
Just vad gäller soundet kan datorn vara ett väldigt användbart verktyg, 
eftersom man enkelt kan testa hur musik låter med olika instrument 
och ljudbilder.  
Det kräver dock att man gör MIDI-inspelningar av stämmorna i en 
DAW. 

SÅNG

Vad gäller sång är det viktigt att musikstil, sångröst och sångsätt 
stämmer överens. Hur bra sångaren än är måste kombinationen 

vara rätt. Inte ens en sångare som Aretha Franklin fick något större ge-
nomslag förrän hon hittade en stil som passade henne (1967).

Om Du tänker sjunga Din egen musik är det alltså viktigt att Du gör 
klart för Dig i vilken eller vilka musikstilar Din röst och Ditt sångsätt 
fungerar. Annars är risken stor att varken röst eller musik kommer 
till sin fulla rätt. Att man älskar rock innebär tyvärr inte automatiskt att 
ens röst/sångstil passar i rockmusik.
Är Du osäker – fråga kompisar och lärare vad de tycker, och spela in när 
Du sjunger och jämför det med hur andra sångare i samma stil låter.

Körer
Eftersom det är så lätt att spela in många spår på en dator har det blivit 
vanligt att man använder dussintals körstämmor. Ibland fungerar det 
bra, men ofta gör man på det här sättet bara för att det är enkelt och 
låter ”stort”. Dessutom tror många att man kan slarva med kvaliteten på 
sången utan att det märks när man använder många stämmor.

Men i många fall är det mycket effektivare att använda 2-4 solo-stäm-
mor i körer, som man gjorde innan datorerna tog över. Då hör man 
körsångarnas röster och texten, så musiken blir ofta intressantare och 
roligare att lyssna till.  
Det fodrar att man lägger ned lika mycket arbete på körerna som på 
solosången, men varför skulle man inte göra det?

Glöm inte att vissa musikstilar fordrar körsångare som är minst lika 
skickliga och har lika starka personligheter som solisten, som i tradi-
tionell soul. Lyssna t.ex. på hur Aretha Franklin och Ray Chales gjorde 
världsberömda hitlåtar på 1960-talet, som byggde på dialog med 3–4 
körsångare.
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VARIERA SOUNDET

Ett av de vanligaste nybörjarfelen är att man inte varierar soundet till-
räckligt. Det kan leda till att musiken upplevs som stillastående och 

ointressant. Alla instrument behöver inte spela hela tiden, och i många 
fall är det enkelt att växla mellan olika ljud i olika delar/avsnitt. 
Även små variationer kan göra stor skillnad. Spelar man en låt med 
exempelvis två gitarrer och sång så kan en shaker göra stor skillnad 
mellan refräng och vers, genom att shakern spelar ett snabbare rytm-
mönster i refrängen. 
Det finns en del tumregler för hur soundet kan varieras utan att musi-
ken framstår som splittrad och oenhetlig. De utgår från den musikaliska 
formen och berörs i avsnitt 13.

GRÖTA INTE IHOP

Undvik att ha för många instrument av samma slag som spelar i 
samma omfång. Det blir otydligt och grötigt. Blanda i stället olika 

ljud, ljusa och mörka, rena och distade, så Du får en bra balans som 
täcker hela omfånget.  
Instrument som elgitarr, hammondorgel och elpiano kan ta oerhört 
mycket plats i ljudbilden. Se till att de använder olika ljud som inte dö-
dar varandra. Oftast innebär det att man ska sänka nivån vid omkring 
300 Hz.

ATT BRYTA MOT KONVENTIONER

Man kan (och ska) naturligtvis bryta mot konventioner. Men att göra 
det framgångsrikt är ofta svårare än man kan tro, eftersom soun-

det ofta är en logisk del av musikstilen. Några exempel:

I hårdrock används så hårt distade gitarrer att det är svårt att höra 
skillnad ens på dur/moll-ackord. Det beror på att hårt distade ljud ska-
par deltoner som krockar. Därför är det svårt att använda hårt distade 
instrument i musik där ackordnyanser och ackordfärgningar spelar stor 
roll. Och hårdrock kan låta fattigt utan dist, eftersom ackorden som 
sådana ofta är ganska simpla.

I traditionell funk och disco drivs musiken ofta av tunna gitarrer i 
snabba raffiga rytmmönster. Använder man alltför tunga eller distade 
gitarrljud slutar musiken att svänga.

Tung bas (bas/bastrumma) har blivit allt vanligare tack vare den tek-
niska utvecklingen, inte minst i dansmusik.  
Tung bas fungerar hur bra som helst i moderna musikstilar. Men vill 
man göra musik med rörligare basstämmor (typ Motown eller Jaco Pas-
torius) är det svårt att använda tung bas utan att musiken låter baktung 
och klumpig. Tunga basljud fungerar bäst när basstämman inte är för 
snabb: snabba stämmor kräver lättare ljud.

Soundet är en viktig och logisk del av en musikstil. Därför bör man sätta 
sig in i varför en musikstil har ett visst sound så att man förstår ramarna 
för det man vill göra.  
Att förnya är aldrig fel – men man bör veta vad man gör.

 Vinylskivor blev ospelbara om basen var för 
stark, eftersom nålen hoppade ur spåret. 
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16. DYNAMIK

I musikvärlden kallas sådant som har att göra med hur starkt eller svagt 
man spelar dynamik.

Att variera dynamiken (ljudstyrkan) är ett av de viktigaste verkty-
gen man har för att göra musik intressant och omväxlande. Vi har 
redan tagit upp vikten av att variera soundet i olika avsnitt/delar, men 
det är ännu viktigare att man varierar ljudstyrkan. I annat fall är risken 
stor att musiken blir ointressant.
Låt dynamiken följa den musikaliska formen. Verser bör i allmänhet 
spelas svagare än refränger. I en lugn låt bör sticket ofta spelas starkare, 
och tvärtom i en snabb låt med tryck. 

Lyssningströtthet
Lyssningströtthet innebär att man slutar höra, trots att man vill lyssna. 
Tillståndet kan bl.a. framkallas av ljudbilder som är för påträngande och 
enformiga.
Ett effektivt sätt att skapa lyssningströtthet är att spela starkt och 
onyanserat. Det är kontraproduktivt, eftersom örat vänjer sig vid och 
anpassar sig efter ljudstyrkan. Efter ett tag upplevs inte ljudet som 
starkt längre, bara som tröttsamt.
Utan kontraster spelar det ingen roll hur starkt man spelar – effek-
ten uteblir.

DYNAMISKA BETECKNINGAR
Med dynamiska beteckningar avses de ord, förkortningar och tecken 
som används för att ange ljudstyrka. De flesta kommer från italienskan 
och det är nödvändigt att förstå vad de betyder.
Ta för vana att skriva in dynamiska anvisningar i noterna.

I NOTERNA ITALIENSKA BETYDER

ppp pianopianissimo mycket, mycket svagt

pp pianissimo mycket svagt

p piano svagt

mp mezzopiano halvsvagt

mf mezzoforte halvstarkt

f forte starkt

ff fortissimo mycket starkt

fff fortefortissimo mycket, mycket starkt

cresc. crescendo gradvis starkare 

dim. diminuendo gradvis svagare

fp fortepiano gradvis svagare

sfz sforzato kraftfull betoning av en enskild ton

> accent-tecknet visar att tonen ska beto-
nas med en markerad ansatsDEMO - F
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17. RIFF, LICK, FILL & HOOKLINE

Alla har hört talas om riff, licks, fills och hooklines. Men vad är det 
egentligen?

RIFF (motiv)

Ett riff är en figur (”motiv” på klassiskt musikspråk) som upprepas. Riff 
förekommer i många musikstilar, men är kanske vanligast i blues, 

R&B och rock.
Riff används oftast av rytmsektioner. Att riffa innebär att man kompar 
genom att upprepa en enkel figur som anpassas till ackordföljden. Of-
tast spelar nästan alla musiker i rytmsektionen samma figur (unisono). 
Ett av världens mest berömda riff är den inledande gitarr-figuren i Rol-
ling Stones Satisfaction.

LICK

Ett lick är en kort snitsig figur som ofta används som fill (se vidare 
nedan). Licks är ofta idiomatiska. Det innebär att man utnyttjar 

vad som låter bra och är lätt att spela på ett instrument. Licks är alltså 
instrument-typiska. 
Licks låter ofta improviserade, men är i allmänhet inövade på förhand. 
Det finns mängder av nothäften med licks för olika instrument och 
stilar.

FILL

Fills kallas de figurer som bl.a. spelas vid periodslut, när melodin 
(sångaren) pauserar. Syftet med fills är att fylla ut tomrum i musiken 

(”fill” = fylla).  
Oftast spelar man licks när man gör fills, d.v.s. man spelar figurer som 
övats in i förväg.

HOOKLINE

En hookline (eller hook) är något i en låt som upprepas och som lyss-
naren fastnar för och kommer ihåg. Namnet beror på att lyssnaren 

ska ”fastna på kroken” och köpa skivan eller nedladdningen.
En hook kan låta hur som helst. Ett riff eller ett läckert lick kan fungera 
som en hook. Liksom ett oväntat ackord eller ett oväntat ljud.
När man säger att en låt har hookar menar man att det finns detaljer i 
musiken som lyssnaren lätt kan tycka om och komma ihåg.
Berömda exempel: Rolling Stones; Satisfaction | The Beatles; She loves 
you Yeah, Yeah, Yeah
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18. EXEMPEL

Detta avsnitt innehåller exempel på hur det kan fungera i verklighe-
ten. Vi ska se lite närmare på vilka grundläggande byggstenar några 

berömda låtar består av. 

VAMPBASERADE LÅTAR

Som framgått bygger många framgångsrika låtar på ackordföljder 
(vamper) som använts sedan 1500-talet.

Cee Lo Green; Fuck you
År 2010 hade den amerikanske sångaren/rapparen Cee Lo Green 
en världshit med låten Fuck you! Det är ett skolexempel på hur man 
kan göra en modern hitlåt genom att utgå från en simpel vamp från 
1500-talet och komplettera den med några ackord.

Låten är uppbyggd av följande avsnitt/delar:
 — Intro: 1500-talsvampen (Ex.34A).
 — Verser: 1500-talsvampen (Ex.34A) i olika arrangemang (varje 
variant upprepas 2 gånger).
 — Refräng: vampen (Ex.34A) upprepas 4 gånger. Att det låter som 

en refräng beror bl.a. på att texten upprepas och att arrangemanget 
är större och tätare. Dessutom används varianten med Fm (Ex.34B; 
variantackord) i refrängens sista upprepning.
 — Stick: en ackordföljd som spelas före sista refrängen (kvint/kvart-
stapling; Ex.34C). Sticket reharmoniseras en aning med variantackord 
när ackordföljden upprepas.
 — Brygga: en ackordföljd som upprepas 2 gånger för att förbereda 
sista refrängen (Ex.34D).

Det som gör Fuck you! till en hitlåt är knappast ackorden. Andra faktorer 
är viktigare. Som det smart varierade arrangemanget och Green själv, 
som är en personlig sångare med utstrålning och fantastisk timing. Och 
texten är rolig.  
Trumgroovet är ett enkelt 60-talsbeat, men det spelas tufft och kaxigt 
och soundet är modernt. De kommenterande körerna i verserna är 
smarta och välsjungna (av Green själv).  
Karaktären är glasklar: låten utstrålar glädje och sväng – man blir glad 
när man hör den. Karaktären förstärks av videon.

C D F C C D F F‹ C

E‹ A‹ D‹ G(“4) E‹ E7 A‹ D7 G(“4)

D‹ F G(“4) G(“4) D‹ F G(“4) G(“4)

4
4&

A) Grundvamp (nr 3 i Ex.1) B) Variant på grundvampen

&

C) Stick

&

D) Brygga

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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Fuck you! är ett bra exempel på hur man kan göra rolig och svängig 
musik med väldigt enkla medel. Framförandet är minst lika viktigt som 
låten som sådan. Det är helheten som räknas.  
Ju enklare låt – desto viktigare är framförandet.

Ray Charles; Hit the road Jack
Hit the road Jack skrevs av Percy Mayfield 1961 och blev en världshit 
med Ray Charles. Låten bygger på vamp 10 i Ex.1, som har använts i alla 
tänkbara sammanhang sedan 1400-talet, inte minst i flamenco. Texten 
anspelar på den kultförklarade beatnick-författaren Jack Kerouac.
 

Låten är oerhört enkel. Att den blev så populär berodde nog mest på 
Ray Charles, som var med och skapade R&B och soul. Han bygger upp 
låten som en dialog mellan honom och körsångarna, på samma sätt 
som i gospelgudstjänster. Det var därför musikstilen fick namnet soul: 
man tog in element från kyrkomusik. I gospel är körsångarna lika 
viktiga som solisten (se vidare avsnitt 15). Dessutom var Kerouac hip på 
60-talet, vilket säkert bidrog till framgången. 
Percy Mayfield hade timing. Han gjorde rätt låt med rätt text som 
sjöngs av rätt artist på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Summer in the city
Summer in the city skrevs av Mark Sebastian och Steve Boone 1966. Den 
bygger på samma vamp som Hit the road Jack (takt 1-4) men (Ex.36):

 — den är reharmoniserad i slutet av takt 2 & 4.
 — Takt 5-6 är en modulation från A-moll till D-dur. Am blir A7 och 
därmed V/dominantackord till D-dur.
 — Takt 7-14 är I–IV-ackord som upprepas på parallell-avstånd med 
ett variantackord (E).
 — 15-16 är ackorden i mellanspelet med inspelade stadsljud. Kan ses 
som en reharmonisering av vampen som spelas i takt 1-4. 

Ex.35 
™™

A¨‹ G¨6 F¨7 E¨7

4
4&

Hit the road Jack  (Ex.1 Nr. 10)

V V V V V V V V V V V V V V V V

A‹ G6 D9/F© F<7 E A‹ G6 D9/F© F<7 E

E7 E7/G© A‹ A7 D G D G5

D G D G B‹ E B‹ E9

B‹ E B‹ E A‹ F713

4
4&

Summer in the city (Ex.1 nr. 10)

&

&

&

V V V V V V V V V V V V V V V V
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Ex.36 
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Summer in the city innehåller flera ackordföljder, men det är vampen i 
takt 1-4 som ger låten dess identitet. Vampen är hooken.
Låten blev en hit med The Lovin’ Spoonful 1966, men det var den ir-
ländske sångaren Joe Cocker som gjorde låten till en klassiker. 
Summer in the city är en bra låt, men det krävdes en riktigt stark 
sångare för att göra den till en av de mest kända låtarna någonsin.

Baby, you’ve got what it takes (blues)
Ända sedan blues slog igenom internationellt vid 1900-talets början, 
har bluestolvan och bluesskalor varit grunden för mängder av låtar. 
1960 skrev Otis/Stein/Benton Baby, you’ve got what it takes. Den spela-
des in av Dinah Washington och Brook Benton och blev en stor succé.

Versen är en 16-taktersblues. Den har kompletterats med en enkel 
refräng som består av en standardiserad ackordföljd (Ex.37).
Det är en typisk gammaldags R&B-låt med ett enkelt gitarr-riff. Dess-
utom har man använt stråkar, vilket var ovanligt i bluesbaserade låtar. 
Att låten blev en hit beror troligen på sångarna, i synnerhet på Dinah 
Washington, som sjunger personligt och raffinerat. Att båda var stora 
stjärnor när inspelningen gjordes spelade naturligtvis in. 
Dessutom är kompet elegant men svängigt.

Blues är en musikform där framförandet är allt. Det spelar inte så 
stor roll vilka låtar bra bluesmusiker spelar – är musikerna bra låter det 
bra.

KVINTGÅNGS-LÅTAR (kvartgång)

Kvintgång (kvartgång) presenterades i avsnitt 5, och innebär att 
tonartens grundackord spelas på kvint/kvartavstånd (beroende på 

hur man tänker). Det är en väldigt vanlig typ av ackordföljd som legat 
till grund för mängder av musik från 1600-talet till idag. Ibland används 
alla grundackord, ibland bara några stycken (som i sticket i Cee Lo 
Greens Fuck you!). 
När man spelar alla grundackord i C-dur efter varandra på kvintavstånd 
får man ackordföljden i Ex.38. Den undre raden innehåller samma ack-
ord som den övre, men med smidigare stämföring (MMR). 

E¨7 E¨7 E¨7 E¨7 A¨7 A¨7 E¨7 E¨7

™™
B¨7 A¨7 B¨7 A¨7 A¨7 B¨7 E¨7 E¨7

A¨7 A¨7 E¨7 E¨7 A¨7 A¨7 F7 E¨7

4
4&

Vers

&

&
Refräng

Da capo
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Det har gjorts många världsberömda låtar utifrån denna ackordföljd 
(och delar av den).

Gary Moore; Still got the blues
Ex.39 visar huvudackorden i Gary Moores världshit Still got the blues 
från 1990. Det är en rak kvintgång, som vid slutet av verserna ibland 
kompletteras med kadens-ackord. 

Varför blev Still got the blues en världshit? Melodin är snygg, men 
troligen var det Gary Moore själv som gjorde låten så stor. Han var en 
fantastisk gitarrist och sångare. 
Och som framgått är artisten minst lika viktigt som själva låten – mu-
sik är en helhet.

Gloria Gaynor; I will survive
1978/79 fick sångerskan Gloria Gaynor en världshit med disco-låten I 
will survive som bygger på exakt samma ackordföljd som Still got the 
blues ovan.  
Att den här versionen version av kvintgång blev så stor berodde dels 
på att Gloria Gaynor var en bra sångerska. Och disco var det hetaste 
som fanns 1978/79. Bra sångare och timing alltså.  
En del anser dessutom att texten, som är ovanligt innehållsrik, bidrog 
till framgången.

RECYCLING

Tack vare datorernas intåg i musikvärlden har det blivit allt vanli-
gare att man gör ny musik genom att återanvända gamla inspel-

ningar. Dessutom har det blivit vanligt att man klipper ihop melodier 
av inspelningar av sångare som spånar runt.
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Ex.38 
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D‹7 G9(“4) C<7 F<7 B‹7(b5) E7 A‹ B‹7(b5) E7

1. 2.

A‹ E‹ A‹ D9 F7 E7(#9) A‹ B‹7(b5) E7 A‹ B‹7(b5) E7 F<7 E‹ D‹ A‹

4
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Huvudackorden (kvint/kvartgång)

&

Kadens/Coda Stick
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Beyoncé; Suga Mama
2006 spelades Suga Mama med Beyoncé in. Den bygger på en instru-
mental funklåt av Jake Wade and the Soul Searchers från 1974(?) som 
heter Searching for soul.  
Förutom att Beyoncé återanvänder trummor, bas- och gitarr-groovet, så 
har ackordföljderna kopierats. En liten avvikelse finns i refrängen, men 
det är inte mer än en reharmonisering. Suga Mama innehåller dessutom 
ett kort stick före sista refrängen (Ex.40):
 

Suga Mama verkar ha kommit till genom att man spelat in Beyoncé 
medan hon testat idéer till Searching for soul-kompet. Sedan har man 
klippt ihop användbara bitar till en melodi. 
Det kan förklara det lite märkliga tonförrådet, som påminner om en 
dorisk skala (moll-skala). Men enligt noterna går låten i dur, vilket är lite 
svårbegripligt.

När man gör musik genom att utgå ifrån en existerande låt eller inspel-
ning, brukar det räknas som improvisation, arrangemang eller bearbet-
ning. Men det blir allt vanligare att producenter och låtskrivare hävdar 
att de ensamma gjort allt väsentligt. Ur ekonomisk synpunkt är det lätt 
att förstå, eftersom man tjänar pengar på låtskriveri. Men är det verkli-
gen rimligt? Var går gränsen?

Det som beskrivits ovan är vanligt. Många försöker dölja det genom att 
byta ut ljud och ändra ordning på saker och ting.  
Vad gäller Suga Mama har man inte försökt dölja vad man gjort. 
Tvärtom bygger låten på tidstypiskt 70-talssound. Och de som gjorde 
originalet har säkert fått betalt.

Men upphovsrätt handlar inte bara om pengar – det handlar också 
om ideell upphovsrätt, som innebär att man inte får ta åt sig äran av 
någon annans arbete och påstå att man gjort det själv.

En del tycker att det handlar bedrägeri och snylteri (även om man delar 
med sig av inkomsterna). Andra menar att så länge man betalar får man 
göra vad man vill. 
Oberoende av vad man anser, så visar det med all önskvärd tydlighet 
att musikskapande i allt högre grad bygger på återanvändning.
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4
4&

SEARCHING FOR SOUL: VERS
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SUGA MAMA: VERS
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SEARCHING FOR SOUL: REFRÄNG

&

SUGA MAMA: REFRÄNG
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THE 500 GREATEST SONGS OF ALL TIME

The 500 Greatest Songs of All Time är en omröstning som gjordes av 
tidningen Rolling Stone 2004, där musiker och branschfolk fick rösta 

fram de 500 bästa låtarna genom tiderna. De 10 högst placerade låtarna 
på listan blev:

 — Like a Rolling Stone – Bob Dylan.
 — (I Can’t Get No) Satisfaction – The Rolling Stones (bluesbaserad).
 — Imagine – John Lennon.
 — What’s Going On – Marvin Gaye.
 — Respect – Aretha Franklin (bluesbaserad).
 — Good Vibrations – The Beach Boys.
 — Johnny B. Goode – Chuck Berry (bluesbaserad).
 — Hey Jude – The Beatles.
 — Smells Like Teen Spirit – Nirvana.
 — What’d I Say – Ray Charles (bluesbaserad).

 — Alla låtar är harmoniskt enkla (Good Vibrations är dock inspelnings-
tekniskt avancerad för sin tid).
 — De flesta bygger på vamper och etablerade ackordföljder.
 — 4 är bluesbaserade.
 — 2 bygger på gospel-inspirerad dialog mellan solist och kör (What’d 

I Say och Respect).
 — Alla låtar framförs av sångare/grupper med stark personlighet och 
identitet.

SAMMANFATTNING

Vårt musikspråk har använts av hundratusentals musiker i flera 
hundra år. Så idag är det nog ytterst osannolikt att man kan komma 

på en snygg ackordföljd som inte redan använts många gånger om.  
Att göra ny musik innebär därför i allmänhet att man försöker hitta nya 
kombinationer av ackordföljder, melodier, rytmer, sound, stil och 
arrangemang.

Det var inte bättre förr. En stor del av exempel-
vis bebop-jazzens standardrepertoar var nya 
melodier till etablerade låtar. Man gjorde så 
bl.a. för att slippa betala upphovsrättsersätt-
ning. Några exempel:

ORIGINAL BEBOP

Indiana Donna Lee

Honeysuckle rose Scrapple from the Apple

Rosetta Yardbird Suite

Ladybird Half Nelson

Whispering Groovin’ High

Sweet Georgia 
Brown

Dig 
Bright Mississippi

Summertime Four on Six
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19. MUSIKINSTRUMENT

Det är nödvändigt att kunna en del om de musikinstrument man 
vill använda, som tonomfång (lägsta/högsta toner; i synnerhet det 

bekväma omfånget), hur man noterar musik för olika instrument, vad 
man ska undvika etc.  
Då kommer det att låta bättre. Och det är mycket roligare att spela 
något som passar ens instrument (det kallas idiomatik).

Tumregeln lyder: undvik extremer. Alla instrument är lättare att spela 
i mitten av omfånget. Riktigt höga och låga toner är oftast svårare. 
Detsamma gäller dynamiken. Att spela väldigt starkt eller väldigt svagt 
under lång tid är jobbigt, i synnerhet för blåsare och sångare.

ACKORDINSTRUMENT
Gitarr och keyboard är de vanligaste ackordinstrumenten. 

Keyboards
De vanligaste keyboard-instrumenten är:

 — Piano/flygel
 — Elpiano (FenderRhodes & Wurlitzer)
 — Synt (innehåller ofta ljud som härmar övriga keyboardinstrument)
 — Elorgel
 — Clavinet
 — Accordion/dragspel.

Instrumenten spelas med samma grundteknik, men i synnerhet drag-
spel och orgel fordrar särskild spelteknik, eftersom tonerna inte dör ut 
utan ligger kvar tills man släpper upp tangenten. 
Syntar måste spelas på olika sätt beroende på vilket ljud som används.

Gitarr
Man skiljer i första hand på elgitarr och akustisk gitarr.

NAMN OMFÅNG STÄMS NOTERAS

Akustisk gitarr E2–C5 E2–A2–D3–G3–B3–E4 G-klav 8 upp

Elgitarr E2–C5 E2–A2–D3–G3–B3–E4 G-klav 8 upp

Elgitarr och akustisk gitarr stäms likadant och spelas med fingrar, naglar 
eller plektrum. En elgitarr kan låta på olika sätt beroende på förstärkare 
och effekter. Så man bör ange vilken typ av sound man tänkt sig.

Gitarrnoter skrivs 1 oktav högre än de klingar. Därför är gitarr oktav-
transponerande.

BASINSTRUMENT

Kontrabas, olika typer av elbas och syntbas är de vanligaste basin-
strumenten.

NAMN OMFÅNG STÄMS NOTERAS

Elbas E1–C4 E1–A1–D2–G2 F-klav 8 upp

Kontrabas E1–C4 E1–A1–D2–G2 F-klav 8 upp

  Den moderna elbasen skapades av Leo Fender omkring 1950. Det 
finns elbasar med upp till 8 strängar, men 4-strängad är vanligast. Den 
stäms i kvarter och spelas med fingrar eller plektrum. 

Prototypen (urmodellen) för keyboards 
(hydraulis; en enkel orgel) skapades i Nordaf-
rika av uppfinnaren Ctesibius på 200-talet f.Kr. 
Keyboards blev vanliga i Europa under medel-
tiden, och sedan 1500-talet har instrument- 
typen tillhört de viktigaste musikinstrumen-
ten i vår kultur.

Gitarren har arabiska rötter. Araber tog lu-
tan till Europa på 7/800-talen, och under med-
eltiden utvecklades europeiska varianter, som 
på 14/1500-talen ledde fram till gitarren.  
Elgitarren utvecklades under 1900-talets 
första hälft. Den moderna elgitarren skapades 
av amerikanarna Leo Fender och Les Paul på 
1940-talet.

Gitarren fick genomslag på 15/1600-talen 
när Europa fick musik som bygger på ackord, 
eftersom gitarr är ett mångsidigt ackordin-
strument. 

De första basinstrumenten byggdes om-
kring år 1500, när Europa fick ackordbaserad 
musik. För basstämmor är viktiga i ackordisk 
musik, eftersom vi automatiskt uppfattar ack-
ord nedifrån och upp. Ändrar man baston kan 
ett ackord uppfattas på ett helt nytt sätt.DEMO - F
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Kontrabas spelas antingen med stråke (con arco) eller så knäpper man 
strängarna som på gitarr (pizzicato).

Syntbas slog igenom på 1960-talet när man började bygga mindre syn-
tar som kunde transporteras. Syntbas spelas antingen med keyboard 
eller pedaler (keyboard som spelas med fötterna).
Många hammondorganister spelar bas på pedal (med fötterna).

I linjenotskrift noteras basstämmans toner en oktav högre än de klingar. 
Därför är basinstrument oktav-transponerande.

SLAGVERK
Slaginstrumenten har urgamla rötter, så det finns många varianter.

Trumset (batteri; trumkit)
Trumsetet skapades i USA vid 1900-talets början. Grunden var militär-
musikens slagverk, som krävde flera trummisar (en spelade bastrumma, 
en annan virveltrumma o.s.v.). Men i och med trumsetet kunde en 
enda trummis spela alla trummor och cymbaler. Det öppnade helt nya 
möjligheter, och trumsetets betydelse för musikutvecklingen under 
1900-talet kan nog inte överskattas.
Trumset spelas med pedaler, trumstockar, vispar, klubbor med olika 
huvuden (mallets) etc. Se vidare nästa sida angående notation etc.
På elektroniska trumset spelar trummisen på slagplattor som kan 
trigga de ljud man vill. Ofta kombineras akustiska trumset med slag-
plattor.

Percussion
Med percussion avses slaginstrument som inte ingår i trumset. Percus-
sion är avgörande för att vissa musikstilar ska låta ”rätt”, som tamburin i 
gospel och Motown. 
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Trumnoter
Den som förstår hur rytmer noteras i linjenotskrift kan i princip läsa och 
skriva trumnoter (inklusive percussion). Skillnaden är att man använder 
en neutral klav som visar att det inte handlar om exakta tonhöjder. 
Vidare används delvis speciella nothuvuden. Eftersom ljuden är korta är 
man mindre noga med att skriva ut pauser.

Trumnoter skrivs på olika sätt. Därför bör man skriva ut en trumnyckel 
(drumkey) i noterna, som förklarar vad tecknen betyder. Ex. 42 är trum-
nyckel till Ex. 41.

Ex.41 

Ex.42 
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SÅNG

Sångröster delas in i olika typer, beroende på hur högt/lågt en 
sångare kan sjunga. Tack vare falsett-rösten har män automatiskt 

större omfång än kvinnor.
Eftersom sångare har ett bestämt omfång, måste tonarten anpassas till 
det. Sångaren bestämmer alltid tonarten! 
Alla röster är unika och har därför olika omfång – tabellen nedan är 
bara en utgångspunkt. 

NAMN OMFÅNG GBJ-musik NOTERAS

Sopran C4–C6 C4–D5 G-klav

Mezzosopran A3–F#5 A3–B4 G-klav

Alt F3–B4 F3–G4 G-klav

Tenor C3–F5 C3–D4 G-klav 8 upp

Baryton G#2–F4 A2–B3 F-klav

Bas D2–D4 F2–G3 F-klav

Sångröster förknippas med olika musikstilar. Rocksångare och rappare 
är oftast män, medan neosoul och datapop oftast sjungs av kvinnor.  
En del sånglärare menar att en bra sångare kan sjunga lika bra i flera 
genrer och stilar. Men det är sällsynt att en sångare blir framgångs-
rik i mer än en eller ett par närliggande stilar.
Sångare, i synnerhet de som sjunger körstämmor (back vocals), förvän-
tar sig utskrivna stämmor.

STRÅKINSTRUMENT

Stråkinstrument spelas med stråke (= con arco), eller så knäpper man 
på strängarna med fingrarna som på gitarr (= pizzicato). Används 

sordin (dämpare) blir soundet mörkt och dämpat.

NAMN OMFÅNG STÄMS NOTERAS

Fiol (violin) G3–E6 G3–D4–A4–E5 G-klav

Altfiol (viola) C3–A5 C3–G3–D4–A4 C-klav

Cello (violoncell) C2–A4 C2–G2–D3–A3 F-klav

Kontrabas E1–E3 E1–A1–D2–G2 F-klav 8 upp

På 1950-talet ersattes kontrabasen av elbas i bl.a. C&W, R&B och R&R. 
Idag används kontrabas mest i klassisk musik och jazz.
Stråkmusiker förväntar sig utskrivna stämmor.

Ex.43 

Violinfamiljens instrument skapades om-
kring år 1500, och i synnerhet fiol och kontra-
bas har tillhört de viktigaste musikinstrumen-
ten sedan dess. Fiolen var motsvarigheten till 
elgitarr perioden 1600–1900.
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BLÅSINSTRUMENT

Blåsinstrument har funnits i minst 42.000 år och det finns hur många 
varianter som helst. Man skiljer bl.a. på:

 — brassinstrument, där läpparna är ljudkälla, och
 — träblåsinstrument.

I GBJ-baserad musik är följande blåsinstrument vanligast:

NAMN OMFÅNG STÄMS NOTERAS

Brassinstrument

Bb-trumpet Bb3–Bb5 Bb G-klav S2 upp

Trombon F2–F4 F F/C-klav Klingande

Valthorn C3–C5 F F/G-klav R5 upp

Bastuba F2– C4 F F-klav Klingande

Träblåsinstrument

Altsaxofon F3–C5 Eb G-klav L3 upp

Tenorsaxofon Bb3–F5 Bb G-klav S9 upp

Barytonsaxofon F2–F4 Eb G-klav S13 upp

Klarinett D3–C7 Bb G-klav S2 upp

Tvärflöjt C4–G6 C G-klav Klingande

Trumpet och trombon kan spelas med olika slags sordiner. 
I GBJ-baserad musik är olika kombinationer av saxofon, trumpet och 
trombon vanligast. Nästan alla transponerande blåsinstrument är mer 
lättspelade i b- än i korstonarter. 
Blåsare förväntar sig utskrivna stämmor.

Se vidare avsnitt 20 angående hur man noterar transponerande 
blåsinstrument.
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Ex.44 
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20. NOTATION

Alla har nytta av att kunna noter. Vill man göra mer avancerad musik 
och genomtänkta arrangemang har man inget val: musiken måste 

noteras. Inte bara för att musiker/sångare måste ha noter, utan man har 
dessutom stor nytta av noter när musik utarbetas.  
Det finns konventioner och regler för hur musik i olika stilar ska noteras. 
Det är klokt att följa dem: i annat fall blir noterna svårare att läsa.

Man skiljer på:
 — chord-sheet (visar ackorden, ibland även text)
 — lead-sheet (visar melodi, text, ackord etc.)
 — partitur/score (innehåller alla stämmor; kan liknas vid ett film-
manus – all väsentlig information ska finnas med)
 — stämmor/parts (de noter musiker/sångare använder).

LEAD- & CHORD-SHEET

Ett lead sheet ska innehålla all nödvändig information. Tonart (= fasta 
förtecken), taktart, BPM, melodi, text, info om swing/straight (se 

vidare nedan) och ackord. Man bör dessutom ange musikstilen och vad 
som är intro, vers, refräng etc. eller använda orienteringstecken. Dess-
utom har man alltid nytta av taktsiffror. 
Ett lead sheet blir tydligare och ofta lättare att läsa om man använder 
två notsystem:

 — ett för melodin
 — ett för ackord/komp. 

Då kan man ange rytmmönster etc. för kompet med slash-notation 
(Ex.45). Alla låtar bör finnas i lead sheet-form.

Vill man ha ett speciellt groove eller en basgång måste noterna vara 
mer kompletta. Man måste notera åtminstone några takter så att musi-
kerna förstår hur de ska spela: man måste alltid notera det speciella 
och avvikande.

Ett chord-sheet skrivs på samma sätt, men man utelämnar text och 
melodi. Därför behövs oftast bara ett notsystem.

Arrangemang som är så pass enkla att man minns dem (utan noter) 
kallas head-arrangements. 
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PARTITUR (score)

Ett partitur ska innehålla alla stämmor. Man bör alltid försöka arbeta 
med partitur, eftersom det är enda möjligheten att ha överblick över 

vad som sker i olika stämmor. Gör man exempelvis förändringar direkt i 
stämmor är risken stor att man tappar kontrollen.

För att partitur ska vara lättlästa ska stämmorna komma i viss ord-
ning beroende på musikstilen. I GBJ-musik används ofta varianter av 
följande system:

ROCKBAND R&B STORT ARR

SÅNG
Lead voice Lead voice Lead voice

Backing voice Backing voice

BLÅS

Saxofon Saxofon

Trumpet

Trombon

RYTM-
SEKTION

Lead guitar Lead guitar Lead guitar

Rythm guitar Rythm guitar Rythm guitar

Keyboard Keyboard

Bass Bass Bass

Drums Drums Drums

Percussion Percussion Percussion

STRÅK Violin 1–2 – viola – cello – kontrabas (uppifrån och ned)

På nästa sida finns två exempel på partituruppställning (Ex.46-47).

När man använder fler instrument av samma typ men i olika storlekar, 
skrivs den högsta stämman överst, därefter den näst högsta etc. 
Detsamma gäller sångstämmor.

Vid repetitioner måste den som leder arbetet ha ett partitur. Och vid 
inspelningar ska även tekniker/producent ha partitur.

STÄMMOR (parts)

De noter musiker och sångare använder kallas stämmor och innehål-
ler oftast bara de noter musikern i fråga ska spela. Vad gäller kör-

stämmor brukar man dock skriva ut alla stämmor på ett notblad. Det 
beror på att det oftast är mycket lättare för sångare att förstå hur de ska 
sjunga om de ser alla körstämmor.

Det är oerhört viktigt att stämmorna är korrekta, tydliga och lättlästa 
och att det finns både taktsiffror och orienteringstecken.

För många instrumentalister är det svårt att bläddra samtidigt som man 
spelar. Se därför till att placera bladvändningar där musikerna har paus. 
Detta kan automatiseras i notskrivningsprogram.
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TRANSPONERANDE INSTRUMENT

Musikinstrument som klingar som noterat kallas C-instrument, 
eftersom de utgår från tonen C. 

Men många instrument är transponerande. Det betyder att de trans-
ponerar (förflyttar) noterade tonhöjder. Så ger man samma notblad till 
en trumpetare som spelar Bb-trumpet och en flöjtist, så kommer de att 
spela olika toner.
För att det ska bli rätt måste man veta om man skriver för C-, F-, Bb- el-
ler Eb-instrument.

C-INSTRUMENT F-INSTRUMENT Bb-INSTRUMENT Eb-INSTRUMENT

Stråkinstrument Valthorn Bb-trumpet Altsaxofon

Keyboard Bb-klarinett Barytonsaxofon

Gitarr & Elbas Sopransaxofon

Trombon Tenorsaxofon

Tvärflöjt Bastuba

C-instrument: C utgångspunkt. Klingar som noterat.

F-instrument: F utgångspunkt. F-dur har 1 b-förtecken, så klingande 
C-dur noteras med 1 #-förtecken (C-dur noteras G-dur).

Bb-instrument: Bb utgångspunkt. Bb-dur har 2 b-förtecken, så kling-
ande C-dur noteras med 2 #-förtecken (C-dur noteras D-dur).

Eb-instrument: Eb utgångspunkt. Eb-dur har 3 b-förtecken, så kling-
ande C-dur noteras med 3 #-förtecken ( C-dur noteras A-dur).

Det är lättare att förstå logiken om man använder kvintcirkeln

Ex. 48 visar hur de klingande tonhöjderna på den första notraden ska 
noteras för att få samma tonhöjder på F-, Bb- och Eb-stämda instru-
ment.  
Glöm inte att oktavtransponering ofta är nödvändigt för att det ska bli 
rätt för ett visst instrument.

OBS! Tabellen innehåller bara några exempel. 
Det finns t.ex. många typer av blåsinstrument 
som trumpet som noteras på olika sätt.

I viss musik skriver man transponerande noter 
även för exempelvis trombon.

C-instrument

F-instrument

Bb-instrument

Eb-instrument

C D E F G A B C

C D E F G A B C

C D E F G A B C

C D E F G A B C

c

c

c

c

&

(Klingande)

&
#

&
##

&
##
#
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œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
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Ex.49 visar hur den översta skalan (C-instrument) ska noteras för olika 
blåsinstrument. I partitur är det oftast enklare att skriva klingande 
tonhöjder – men musiker måste ha transponerade stämmor. I notskriv-
ningsprogram kan detta göras automatiskt.

SWING/SHUFFLE

Swing- eller shufflerytm innebär att 8:delar eller 16:delar (beroende 
på BPM) på obetonade taktdelar spelas lite senare än noterat. 

För enkelhets skull brukar man därför skriva ”swing feel”, ”shuffle feel” 
eller liknande i noterna, om man inte använder triolnotering.
Ibland noteras swing/shuffle med punkterade tidsvärden. Men anger 
då att rytmen ska spelas ungefär som trioler. 
När 8:delar/16:delar ska spelas som noterat kan man för säkerhets skull 
skriva ”straight”, ”no shuffle” eller liknande (Ex.50).
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œ œ# œ œb œn œ œ# œ
œ# œ œb œn œn œ# œ œb œn œ œ# œn œ# œ œb œn w

œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œn œ# œ œn œ# w

œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ# œ œn œ# œn œ# œ œn œ# œ œ# œn œ# œ œn œ# w

œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ# œ œn œ# œn œ# œ œn œ# œ

œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œn œ# œ œn œ# w

œ œ# œ œb œn œ œ# œ
œ# œ œb œn œn œ# œ œb œn œ œ# œn œ# œ œb œn w

Ex.49 

e. x = q e
 K

c?
Straight, no shuffle

?
Shuffle 8-notes

? 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3

?

œ œ œ œ œ œ
œb œ

œ œ œ œ œ œ
œb œ

œ œ œn œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œb œ

œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œb œ

œ œ œn œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œb œ

œ œ
j
œ œ

j œ œ
j œb œ

j
œ œ

j œ œ
j œ œ

j œb œ
J
œ œ

j
œn œ

j œ œ
j œb œ

j

œ œ
j
œ œ

j œ œ
j œb œ

j

œ ™ œ œ ™ œ
œ ™ œ œb ™ œ

œ ™ œ œ ™ œ
œ ™ œ œb ™ œ

œ ™ œ œ ™ œ
œ ™ œ œb ™ œ

œ ™ œ œn ™ œ œ ™ œ
œb ™ œ

Ex.1 
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FÖREDRAGSBETECKNINGAR

Föredragsbeteckningar är tecken och ord som skrivs in i noterna för 
att visa hur musiken ska spelas eller sjungas. I avsnitt 62 visas hur 

dynamik (ljudstyrka) noteras. Här (Ex.51) förklaras några andra beteck-
ningar

Legatobågar innebär att tonerna under bågen ska bindas samman, 
det vill säga att det inte ska vara någon tystnad/paus mellan tonerna. 
Legato utförs olika på olika instrument. Blåsare spelar tonerna utan att 
göra någon tungansats mer än på den första tonen under bågen. Stråk-
musiker spelar tonerna utan att vända stråken o.s.v..

Ett liggande streck (= tenuto) innebär att tonen ska hållas ut som 
noterat (oftast gör man omedvetet korta pauser mellan toner).

Punkter ovanför eller under en not innebär att tonlängden ska vara 
kortare än noterat.

Stående kilar/streck = staccato. Innebär att tonlängden ska vara kor-
tare än noterat och att tonerna ska markeras/betonas.

Liggande kil betyder att tonen ska betonas.

Fermat innebär att tonlängden ska vara längre än noterat.

Acc(elerando) innebär att man gradvis spelar allt snabbare (höjer/ökar 
tempot).

Rit(ardando) innebär att man gradvis spelar allt långsammare (sänker 
tempot).

Segue skriver man när musikerna ska fortsätta spela på det sätt man 
angivit. Används för att man ska slippa skriva ut allting.

7

13

acc. rit.

19

3
4&

Legato Tenuto

- - -
-

&

Punkter/prickar

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staccato
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

&
Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Accenter> > > > > > > >

&

Fermat U Accelerando Ritardando

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™
œ œ œ ˙ ™

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™

œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™

Ex.50 
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21. FRAMFÖRANDET

Musik är inte färdig förrän den framförts, oberoende av om det sker 
live eller om man gör en inspelning.

Korrekta noter
A & O är att musikerna i god tid får korrekta och lättlästa noter med 
orienteringstecken etc.. Inget kostar så mycket dyrbar repetitionstid 
som att försöka rätta till felaktiga noter. Kolla stämmorna noga innan 
Du delar ut dem! 
Med notskrivningsprogram är det mycket lättare att ha koll på att no-
terna verkligen stämmer. Och man kan vara säker på att ändringar förs 
in i alla stämmor. Och ändrar gör man hela tiden. För när man börjar 
repetera upptäcker man saker man inte tänkt på, och medmusiker 
kommer ofta med bra idéer man inte tänkt på.

Repetitioner
En repetition ska vara som en bra lektion. Disciplinerad, strukturerad 
och effektiv – då blir det roligt att spela.  
Någon måste ta på sig ledarrollen. När Du själv har gjort musiken är 
repetitionsarbetet i allmänhet Ditt ansvar. Du ska leda arbetet och se till 
att få resultat.
Släng inte bort tid på att planlöst spela igenom låtar från början till 
slut – det är ineffektivt. Öva i stället avsnitt efter avsnitt tills de sitter. 
Ofta är det bäst att börja med bas/trummor så att grunden sitter. Sedan 
lägger man till stämma för stämma.
Slarva inte med intro/outro. Det är korkat. För kommer man inte 
igång som man ska blir både musiker och lyssnare osäkra och musiken 
framstår som sämre än vad den är. Detsamma gäller avslut: sitter det 
ordentligt kan man inte låta bli att applådera!

När de olika avsnitten sitter är det dags att repetera helheten. Då 
handlar det bl.a. om att se till att det finns variation. Att vissa avsnitt ska 
vara mer energiska/starka, andra mer avskalade och lugna.

Avsluta alltid repetitioner med att spela igenom det som repete-
rats från början till slut och spela in genomdragen. Inspelningar 
visar obarmhärtigt vad man måste arbeta med nästa gång.
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22. BILAGOR

Bilaga 1: ACKORD
 — Ett ackord = när minst två toner klingar samtidigt.
 — Ackord byggs av terser som staplas på varandra.
 — Ackord anges med ackordbeteckningar eller i linjenotskrift.
 — Ackordbeteckningar utgår från treklanger (tre toner). 
 — Vill man använda fler än tre toner anges det med siffror som 
visar vilka toner som ska läggas till, räknat från ackordets grundton.
 — Ackordbeteckningar utgår från dur. Andra ackord måste anges 
(m = moll; dim = förminskat; aug = förstorat/överstigande).

Nedan visas hur ackordbeteckningar skrivs i Praktisk Musikteori. Vanliga 
alternativ inom parentes. Parenteser i ackordbeteckningar förtydligar 
vilka tecken som hör samman.
 

För den som spelar ackordinstrument är det 
här med ackord mycket enklare än för en sång-
are eller en trummis. Därför är det oerhört vik-
tigt att alla spelar ackordinstrument så mycket 
som möjligt. 
Ingen musikteori i världen kan ersätta 
praktisk erfarenhet/kunskap. 

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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Bilaga 2: INTERVALL & ACKORD
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: KVINTCIRKELN

Kvintcirkeln visar ackordens och tonarternas förhållande 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 (G- och F-klav).

V-riktning: nästa ackord medsols är ackordets dominant. 
IV-riktning: nästa ackord motsols är ackordets subdominant. 

Så här räknar man ut I–IV–V-ackorden i A-dur: 
 — I = A-dur
 — V = 1 steg medsols (V-riktning) = E-dur
 — IV = 1 steg motsols (IV-riktning) = D-dur
 — I–IV–V-ackorden i A-dur är alltså A–D–E. 
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Bilaga 4: 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 (dim-ackord).

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. 55 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. 55 och 56.

Mer avancerade ackord kan noteras på samma sätt som används i 
ackordbeteckningar. 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.51 

Ex.52 

Ex.53 
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Bilaga 5: GRUNDFUNKTIONER

Funktioner handlar om hur ackord uppfattas av människor som kan 
vårt musikspråk. Utgångspunkt är grundackorden. Det är de 7 

treklanger som kan bildas av stamtonerna.

I–IV–V-ackorden har särskilt viktiga funktioner:

Tonika (T) | I-ackordet
Ackordet på 1:a tonsteget kallas tonika. Det är I-ackordet i stegsystemet 
(Ex. 53). 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 steg-
systemet (Ex. 53). 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-
systemet (Ex. 53). Ordet betyder ”underdominant”, eftersom ackordet 
ligger en kvint under tonikan (dominanten = en kvint över tonikan).

Ex.54 

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

Ex.55 

Fransmannen Jean-Philippe Rameau skapade 
begreppen tonika, dominant och subdominant 
1726. Begreppen 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.
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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 inriktade musik-
studier fanns inte. 
Improvisation och musikskapande stod i centrum, vare sig man var 
sångare eller instrumentalist. Man ansåg att riktiga musiker ska göra 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 andra skalor. 
Man utgick alltså inte från bestämda ackordserier (som i Berklee-syste-
met), utan skapade ackordserier man tyckte lät snyggt. 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 teoretiska 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 förklaringen till varför italienska 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.56 
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Bilaga 7: ACKORDNÄT

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# G# D#

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#
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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 8: ORDLISTA

A

A capella: sång utan musikinstru-
ment.

Accelerando: allt snabbare (tempo).

Accent: betoning.

Ackompanjemang: beledsagande; de stäm-
mor som understöder en melodi el-
ler en solist.

Ackord: när man spelar eller sjunger minst 
två toner samtidigt; samklang bestå-
ende av minst två toner. 

Ackordbeteckningar: ett sätt att notera 
ackord med bokstäver, siffror och 
musiktecken som utgår från durtre-
klanger.

Ad lib.: ”som man vill”; improviserat.

Adagio: långsamt/bekvämt.

Aeolisk skala: ren mollskala; kyrkoskalan på 
det 6:e tonsteget; modus VI.

Akustik: ljudlära.

Allegro: glatt, snabbt.

Alt: det lägsta kvinnliga omfånget i klassisk 
musik; i annan musik sjungs alt-
stämmor ofta av män.

Amplitud: vågrörelsens höjd; bestämmer 
ljudstyrkan.

Andante: gående; walking bass; lugnt 
tempo.

Antifon(al): betyder ”motljud” (latin). När 
präst och församling växelsjunger; 
kallas även ”call/respons”.

Arco, con: (spela) med stråken.

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

Arr(angemang): sättet man organiserar en 
låt och bygger upp ett ackompanje-
mang på. Idag ofta detsamma som 
musikproduktion.

Audio: ljud; i datorsammanhang benämning 
för inspelat ljud.

Atonal: musik som inte bygger på traditio-
nell harmonik.

B

Ballad: egentligen berättande sång; idag 
avses oftast musik i långsamt 
tempo.

Baryton: det näst lägsta omfånget. I sång lä-
get mellan bas och tenor.

Bas: det lägsta omfånget; den lägsta stäm-
man i ackordisk musik.

Bend: att ”böja” en ton; tonglidning.

Blues: vokal/instrumental musikstil från 
1800-talets andra hälft. Grunden är 
europeisk, men flera musiktyper kan 
ha bidragit till bluesens framväxt, 
främst latinamerikansk och afri-
kansk/indiansk musik.

Bluestolva: den vanligaste ackordföljden i 
blues. Grundformeln innehåller I–IV–
V-ackorden (T–S–D). 

C

Call/respons: rop/svar; försångare/kör. När 
en sjunger/spelar före och övriga 
svarar. Tekniken har använts över he-
la världen (jämför ”antifon”).

Cantus firmus: fast/oföränderlig sång eller 
melodi. En melodi som inte för-
ändras. Ofta utgångspunkt i äldre 
musik.

Coda: svans; avsnittet som avslutar ett mu-
sikstycke.

Combo: ett mindre band bestående av 
minst 4-5 musiker. Oftast avses jazz-
band.

Crescendo: växande; starkare och star-
kare.

D

Da capo: (om igen) från början.

Decrescendo: avtagande; svagare och sva-
gare.

Deltoner: namn på de enskilda toner som 
tillsammans utgör en sammansatt 
ton. Harmoniska deltoner = natur-
tonsserien. 

Diatonisk skala: en skala med 7 toner bestå-
ende av 5 hela tonsteg och 2 halva 
tonsteg.

Diatoniska toner: toner som ingår i tonar-
ten.

Dissonans: miss- eller illa-ljudande intervall 
eller ackord. Motsats till ”konso-
nans”.

Dominant: funktion – det dominerande ack-
ordet i en tonart. Ackordet på 5:e 
tonsteget; V-ackordet.

Dorisk skala: kyrkoskalan på det 2:a tonste-
get; modus II. Mollskala.

Duett: när två musiker spelar/sjunger tillsam-
mans.

Dur: tonförråd med stor ters (S3; skalans 
tredje ton = 2 hela tonsteg).

Dynamik: i musik namn på sådant som har 
med ljudstyrkan att göra. I noter an-
vänds ofta italienska benämningar: 
pp/pianissimo = väldigt svagt. 
p/piano = svagt. 
mp/mezzopiano = halvsvagt. 
mf/mezzoforte = halvstarkt. 
f/forte = starkt. 
ff/fortissimo = väldigt starkt. 
Se även ”crescendo” och ”diminu-
endo”.

E

Enharmoniska ackord: ackord som noteras 
olika men innehåller samma to-
ner på ett keyboard, som F#7 och 
Gb7. 

Enharmoniska toner: toner som noteras 
olika men är samma ton på ett key-
board, som F# och Gb.

Ensemble: grupp som spelar/sjunger tillsam-
mans. Används i stället för ”band” i 
klassisk musik.
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F

Falsett: när män sjunger dubbelt så högt 
som normalt genom att spänna 
stämbanden.

Fermat: vilopunkt; när en ton hålls längre än 
noterat.

Fills: ifyllnader. Korta motiv/figurer/fraser 
som spelas bl.a. när melodistämman 
pauserar, för att markera ackord-
byten eller att man går in i ett nytt 
avsnitt.

Fingersättning: siffror som visar vilka fingrar 
som ska användas när man spelar 
keyboard, bas, gitarr och stråkin-
strument. Har avgörande betydelse 
för hur säkert och snabbt man kan 
spela.

Fjärdedel: 1 taktslag (tidsvärde).

Fon: ljud.

Frekvens: hur ofta något sker; i musik hur 
ofta en vågrörelse upprepas; be-
stämmer tonhöjden.

Frygisk skala: kyrkoskalan som börjar på 
tredje tonsteget; modus III. Moll-
skala.

Funktioner: beskriver hur den som är van 
vid vårt musikspråk uppfattar ack-
ord.

Färgning (ackord): när man lägger till toner 
till ett ackord bara för att ändra 
klangfärg, inte spänning.

Föredragsbeteckningar: ord och symboler 
i notskrift som visar hur man ska 
spela och sjunga, se exempelvis ”dy-
namik”.

Förminskat intervall: oftast en prim (1), 
kvart (4), kvint (5) eller oktav 
(8) som sänkts ett halvt tonsteg 
(-½).

G

GBJ-musik: gospel-, blues- och jazzbaserad 
musik.

Gitarr: utvecklades i Spanien ur bl.a. ara-
bisk luta (ud). Kom till Amerika 
med spanjorer och portugiser på 
1500-talet.

Gliss(ando): tonglidning. När man härmar 
detta på exempelvis ett piano kallas 
det bl.a. effektivt glissando.

Groove: oftast avses det rytmmönster som 
ligger till grund för en låt.

Ground (bass): se vidare ”vamp”.

Grundackord: de 7 ackord som kan bildas av 
en 7-tonsskala.

Grundfunktioner: tonika, subdominant 
och dominant (I–IV–V-ackor-
den).

Grundton: den lägsta tonen i en sammansatt 
ton; den lägsta tonen i ett ackord 
i grundläge; den första tonen i en 
skala.

H

Halvnot: 2 taktslag (tidsvärde).

Harmoni: samklang; välklang.

Harmoniska intervall: när tonerna i ett 
intervall spelas/sjungas samti-
digt.

Harmony-singing: har flera innebörder. 
Ofta avses när sångare improviserar 
stämmor i sammanträngt läge till 
en given melodi. Vanligt i all GBJ-
musik.

Helnot: 4 taktslag (tidsvärde).

Heterofon/i: när två eller fler spelar/sjung-
er en melodi samtidigt fast på 
olika sätt (hetero = olika; fon = 
ljud).

Homofon/i: när alla utför samma stämma; 
när en stämma dominerar och öv-
riga följer den; kan även avse ackor-
disk musik. 

I

Improvisation: att skapa (musik) i stunden. 
Hjärnforskare har visat att musiker 
använder olika delar av hjärnan när 
de improviserar och spelar efter 
noter.

Instrumentation: val av musikinstrument; 
en viktig del av att arrangera mu-
sik. 

Intervall: i musik avståndet mellan två ton-
höjder.

Intonation: oftast avses om man sjunger/
spelar rent (bra intonation) eller 
falskt (dålig intonation). 

J

Jass/Jazz: en instrumental musikstil som 
troligen växte fram i New Orleans på 
1890-talet. Ordet betyder ungefär 
”att peppa” och var slang för samlag. 
1913 används ordet jazz för första 
gången i tryck för att beskriva den 
nya musikstilen.

Jonisk skala: durskala; kyrkoskalan på första 
tonen; modus I.

K

Kadens: slutfall; ofta ackordföljder som V–I, 
I–IV–I, IV–V–I eller IIm–V–I.

Kammarmusik: ljudsvag musik för liten 
publik.

Klassisk: förebildlig, oöverträffbar.

Klav: det tecken längst till vänster på notsys-
temet som visar vilken ton som är 
utgångspunkt/nyckel.

Kompositör: en person som sätter samman 
musik (av latinets componere = att 
sätta samman).

Koloratur: när man sjunger flera snabba to-
ner på en stavelse.

Konsonans: välljudande intervall eller ack-
ord. Motsats till ”dissonans”.

Kontrapunkt: ”not mot not” (punkt mot 
punkt). Från början improvisations-
tekniker för att kombinera melodier 
på olika sätt. Kanon är en urgammal 
form av kontrapunkt.

Korisk besättning: flera spelar/sjunger sam-
ma stämma.

Kromatik/kromatisk: tonföljder som består 
av halva tonsteg.
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Kromatiska toner: i jazzteori toner som inte 
ingår i tonarten (jämför tonartsfräm-
mande toner).

Kvartett: när 4 musiker spelar/sjunger till-
sammans.

Kvintol: 1/5 av ett taktslag (tidsvär-
de).

Kör: i klassisk musik en grupp med flera 
sångare per stämma; bakgrunds-
sångare.

L

Lead: den ledande stämman (melodistäm-
man).

Ledtoner (guide tones): är spänningsto-
ner som leder vidare i viss riktning; 
de kräver en speciell fortsätt-
ning. 

Legato: långa sammanbundna, ofta mjuka, 
toner. Motsats till ”staccato”.

Licks: inövade fraser som ofta används av 
blues-, rock- och jazzmusiker och 
som låter mer improviserade än vad 
de är.

Ljud: uppstår när tillförd energi omvandlas 
till ljudenergi, t.ex. när man knäpper 
på en sträng.

Ljudkällan: där ljud alstras/skapas.

Lokrisk skala: kyrkoskalan som börjar på 7:e 
tonen; modus VII. Mollskala.

Lydisk skala: kyrkoskalan som börjar på 
fjärde tonsteget; modus IV. Dur-
skala.

M

Makvam: arabisk motsvarighet till kyrko-
skalor.

Marcato: markerade (betonade) to-
ner.

Melism(er): när man sjunger flera toner på 
en stavelse, kallas ofta (felaktigt) 
wailing.

Melodiska intervall: när tonerna i ett inter-
vall spelas/sjungas efter varan-
dra.

Mezzo: halv, ganska.

Mezzosopran: ”halvsopran”; det näst högsta 
omfånget.

MIDI: Musical Instrument Digital Interface.  
MIDI är signaler som styr ljud-
uppspelning (och mycket an-
nat). 

Mikroton(steg): tonsteg (intervall) som är 
mindre än pianots halvtonsteg. 
Används i praktiskt taget all musik 
även om det sällan noteras.

Mixolydisk skala: kyrkoskalan som börjar på 
det femte tonsteget; modus V. Dur-
skala. Utgångspunkt för ackordbe-
teckningar..

Modus: ett sätt att göra något på; att använ-
da ett visst tonförråd eller bestämda 
rytmer. Kan dock ha många olika 
innebörder.

Moll: tonförråd med liten ters (skalans 
tredje ton = 1 helt och 1 halvt ton-
steg).

Mono(foni): enstämmigt (mono = en; fon 
= ljud).

Motiv: en kort figur eller melodisnutt som 
upprepas/utvecklas.

Musik: från antikens grekiska, där ordet dock 
betydde något annat än idag (unge-
fär ”intellektuell” eller ”själslig”). Gre-
kiskans motsvarighet till nutidens 
”musik” var snarast ”melos”.

N

Naturtonsserien: den serie harmoniska to-
ner som bildas automatiskt när man 
spelar eller sjunger en ton. Se vidare 
”deltoner”.

O

Ostinato: se vidare vamp.

P

PA-anläggning: ljudförstärkningssystem (av 
Public Adress System).

Paus: tystnad.

Pentatonisk skala: en skala med 5 toner 
(penta = 5).

Piano (flygel): urtypen utvecklades vid 
1600-talets slut som en kombina-
tion av cembalo och hackbräde. 
De moderna typerna skapades på 
1800-talet.

Polyfon/i: när man spelar/sjunger flera olika 
stämmor samtidigt, flerstämmighet 
(poly = många; fon = ljud).

Punkterad not: innebär att en not förlängs 
med halva tidsvärdet.

Punkterad paus: innebär att en paus för-
längs med halva tidsvärdet.

R

R&B: förkortning av ”rythm and blues”. Ut-
trycket etablerades 1949 som sam-
lingsnamn för svart musik (förutom 
gospel och jazz). De första stora 
R&B-stilarna var jump-blues och do-
woop. 

Repris: när ett avsnitt eller ett musikstycke 
upprepas flera gånger. 

Resonans: ”medklingande”, betyder här att 
en kropp (resonator) sätts i rörelse 
av ljudvågor, t.ex. en gitarrkropp. Re-
sonatorer har stor betydelse för ljud-
nivå och sound (klangfärg).

Responsorial: när en frågar och andra svarar 
(respons = svar).

Retorik: konsten att övertyga. Retorik var 
i århundraden grunden för hur 
man spelade och sjöng i Europa. 
Är också grunden för musikalisk 
form.

Riff: en kort fras (motiv) som uppre-
pas.

Ritardando: avstannande (tempo); van-
ligast vid slutet av ett musik-
stycke.DEMO - F
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Rytmsektion: grundinstrumenten i GBJ-
musik. Oftast trummor, bas, gitarr 
och keyboard. Spelar vanligen mer 
eller mindre improviserade ack-
ompanjemang med utgångspunkt 
från bestämda grooves eller rytm-
mönster. Musik byggd på rytmsek-
tioner blev vanligt i Europa fr.o.m. 
1500-talet, när ackordisk musik slog 
igenom.

S

Sextondel: 1/4 av ett taktslag (tidsvär-
de). 

Slide: tonglidning.

Solo/solist: när man spelar sjunger ensam 
eller framför den viktigaste stäm-
man. Används både om stämman 
som sådan som om den som utför 
stämman.

Sopran: det högsta omfånget.

Staccato: korta och markerade toner. Mot-
sats till ”legato”.

Stereo: när ljud spelas in och upp på två 
kanaler. Idag spelas nästan all 
musik upp i stereo (jämför ”mo-
no”).

Storband: ett jazzband med minst 10-12 
musiker bestående av rytmsek-
tion, trumpeter, tromboner och 
saxofoner och andra blåsinstrument 
(ibland även stråkar). Populärast 
1925-60.

Stringband: band uppbyggda av strängin-
strument. Till en början avsågs oftast 
kombinationer av fiol, mandolin, 
gitarr, banjo, kontrabas plus rytmin-
strument. 

Synkop: rytmisk förskjutning.

T

Taktart/taktartsbeteckning: siffrorna/sym-
bolerna vid musikstyckets början 
som anger hur takter/taktslag ord-
nats/grupperats.

Tempo: ”tid”; hur snabbt ett musikstycke 
framförs. Anges i BPM.

Tenor: det högsta manliga omfång-
et.

Ton: ljud med bestämd tonhöjd (frekvens). 
Skapas av regelbundna vågrörelser 
som upprepas.

Tonart: är detsamma som musikstyckets 
I-ackord (tonika) eller grundack-
ord.

Tonartsfrämmande toner: toner som inte 
ingår i tonarten.

Tonförråd: de tonhöjder som används i 
ett musikstycke eller en musikstil; 
tonförråd ordnas ofta i skalor, d.v.s. 
stegvis från den lägsta till den hög-
sta tonen (skala betyder stege eller 
stegvis).

Tradering: ”att överföra”; när man lär sig 
genom att lyssna och härma. ”Tradi-
tion” medför förändring, eftersom 
det överförda automatiskt anpassas 
till nya tider och värderingar.  
Att bevara innebär att inte förändra 
och är något helt annat.

Treklang: ackord bestående av tre to-
ner.

Trio: när 3 musiker spelar/sjunger tillsam-
mans.

Triol: 1/3 av ett taktslag (tidsvärde).

Tutti: ”alla”; motsats till ”solo”.

V

Vamp: en kort ackordföljd eller basgång 
som upprepas. Kallas även ostinato, 
rundgång etc.

Vokalmusik: ”sångmusik”; musik som inne-
håller/bygger på sång.

W

Wail(ing): klagande sångsätt, ofta ett kon-
trollerat skrik. Förväxlas ofta med 
”melismer”.

Walking bass: ”gående bas”. I allmänhet 
avses när basstämman består av 
en jämn ström av lika långa to-
ner (detsamma som ”andante” i 
16/1700-talsmusik). Vid 1900-talets 
början betydde det boogie woogie-
bas.

Ö

Övertoner: äldre (och sakligt felaktigt) namn 
på deltoner.
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Bilaga 9: ENGELSKA 
MUSIKORD
Accent: betoning.

Accident/al: förtecken.

Alteration: alterering/förändring.

Ambitus: omfång.

Augumented: överstigande/utvidgat (inter-
vall/ackord).

Bar: takt.

Barline: taktstreck.

Bass-clef: basklav.

Beam: balk.

Beat: taktslag.

Bow: stråke.

BPM: Beats Per Minute; tempoangivelse. 
Anger musikens tempo/hastig-
het.

Cadence: kadens.

Chord: ackord.

Chord-inversion: ackordläge.

Chord progression: ackordföljd.

Clef: klav.

Diminished: förminskat (intervall/ack-
ord).

Discant-clef: diskantklav.

Dot/dotted: punkt/punkterad ton (förlänger 
tidsvärden med 50%).

Eigth-note: 8:del.

Fifth: 5/kvint-intervall.

Flag: flagga.

Flat: b-förtecken; t.ex. B-flat = Bess.

Fourth: 4/kvart-intervall.

Guide tones: ledtoner.

Half-note: halvnot.

Interval: intervall.

Key: tonart; tangent.

Kick(drum): bastrumma.

Lead: solo/melodi-stämma.

Leading/guide tone: ledton.

Ledger(line): hjälplinje.

Major: dur/stor; t.ex. D-major = D-dur eller 
major third = stor ters.

Minor: moll/liten; t.ex. D-minor = D-moll el-
ler minor third = liten ters.

Mode: kan betyda olika saker, men oftast 
avses de 7 kyrkoskalorna (mode I, 
mode II etc.).

Music-sheet: notblad.

Musical notation: notskrift.

Mute: dämpad; sordin.

Neck: hals (på bas, gitarr etc.)..

Note: not.

Notehead: nothuvud.

Noteline: notlinje.

Notestaff: notsystem/notrad.

Notevalue: tidsvärde.

Part: stämma.

Pattern: mönster; schema.

Pause: paus; paustecken.

Percussion: slagverk.

Perfect: rent (intervall).

Pitch: tonhöjd.

Quarter-note: 4:del.

Quintuplet: kvintol..

Repeat: repris.

Root: grundton.

Rootposition: grundläge.

Scale: skala.

Score: partitur; innehåller alla stämmor i ett 
musikstycke.

Second: 2/sekund-intervall.

Semitone: halvton.

Seventh: 7/sept-intervall.

Seventh-chord: septimackord.

Sextuplet: sextol.

Sharp: #-förtecken; t.ex. F-sharp = 
Fiss.

Sign: tecken.

Sixteenth-note: 16:del.

Sixth: 6/sext-intervall.

Snare(drum): virveltrumma.

Slur: bindebåge/legatobåge.

Staff/stave: notsystem/notrad.

Step: tonsteg.

Tempo: tempo.

Third: 3/ters-intervall.

Tie: bindebåge.

Time-signature: taktart; taktartsbeteck-
ning.

Tone: ton.

Tonic: tonika; även grundton.

Treble clef: diskantklav.

Triplet: triol.

Unison: 1/prim-intervall.

Whole-note: helnot.

Whole-tone: helt tonsteg.
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Bilaga 10: 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 och hundratals bra ljud och effekter.
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Bilaga 11: 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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Bilaga 12: NOTPAPPER
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