
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från C-dur till E-moll 

 

En analys av svensk pop med neo-Riemannianska operationer 

 

 

Johan Rappling 

 

C-uppsats 2012 

Handledare: Lars Berglund 

 Institutionen för musikvetenskap 

Uppsala universitet



 
2 

Johan Rappling: Från C-dur till E-moll: En analys av svensk pop med neo-Riemanianska operatio-

ner, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet, c-uppsats, 2012  

Abstract 

Populärmusik svämmar över av harmoniska förlopp hämtade ur både folk- och konstmusik, vil-

ket har föranlett att inget samförstånd finns kring huruvida sådan musik bör analyseras. Det har 

emellertid gjorts analyser av angloamerikansk populärmusik utifrån neo-Riemanniansk teori, där mu-

sikanalytikerna menat att detta förfarande haft god förklaringskraft. Ambitionen med denna stu-

die var att bidra till neo-Riemanniansk teoriutveckling. Detta genom att analysera ackordprogres-

sioner från fyra svenska populärmusikaliska verk, där vedertagna analysverktyg, som exempelvis 

funktionsanalys, inte antogs vara fruktbara. Analyserna av ackordprogressionerna gjordes med 

utgångspunkt i neo-Riemanniansk teori, därefter tonalt (funktionsanalys) och modalt.  Detta tre-

faldiga tillvägagångssätt ansågs vara relevant för att visa på olika analysmetoders fruktbarhet. Re-

sultatet visade att neo-Riemanniansk teori enbart kan förklara förhållandet mellan två konsonanta 

treklanger, dock alla ackordförhållanden i denna analys, men inte ett musikstycke i sin helhet. Vid 

analys av låtar med septimackord hade ett neo-Riemannianskt förfarande inte god förklarings-

kraft, där i stället funktionsanalys kunde förklara ackordprogressioner bättre. Dessa två analys-

verktyg kompletterade varandra, medan musikexemplen var svåra att förklara modalt. 

Nyckelord: Neo-Riemanniansk teori, NRO, populärmusik, tonal, funktionsanalys, modal, mo-

dus, hexakord. 
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1. Inledning 

Begreppet ”populärmusik” används ofta för att beskriva musik karaktäriserad av anpassning till 

sociala och tekniska system för massproduktion och -distribution. Enligt ett äldre synsätt utfor-

mas gärna populärmusiken på så vis att den tilltalar en enklare musiksmak. Av den anledningen 

har prefixet ”populär” med tiden ofta tilldelats en negativ innebörd. Begreppet kontrasteras där-

för gärna mot de två andra huvudgenrerna i västerländsk musik – folk- och konstmusik – trots att 

den musikstilistiska gränsen mellan dessa tre huvudgenrer är flytande. Populärmusikens generella 

stildrag återfinns endast i form av allmänna formprinciper, som exempelvis vers-till-

refrängdisposition.1 

Konstmusik å andra sidan har under olika tidsperioder skapats utifrån givna regler; regler gällande 

exempelvis verkens form och stämföring eller vilka ackord som kan användas, utifrån vilka funk-

tioner de har gentemot varandra. Eftersom stora delar av (om än inte all) konstmusik har förhållit 

sig till konventioner har också verktyg utvecklats – utifrån dessa konventioner – som passar för 

analys. Många av de musikanalysverktyg som använts kommer från konstmusikens kompositions-

lära, och de kan därför snarare betraktas som harmoniläror än analysläror. 

Skapare av populärmusik2 har emellertid oftast inga ramverk att förhålla sig till. Denna genre kan 

efterlikna och innehålla drag från både konst- och folkmusik utan att nödvändigtvis tillhöra någon 

av dem. Således ges populärmusiken ett vitt spann av uttrycksformer – musiken kan egentligen 

låta hur som helst. Av den anledningen blir populärmusik sällan fall för musikvetenskapliga analy-

ser. När det väl händer liknar nästan aldrig analyserna varandra. I artikeln ”Neo-Riemannian 

Theory and the Analysis of Pop-Rock Music” beskriver Guy Capuzzo populärmusiken på följan-

de sätt: 

”Pop-rock music overflows with harmonic diversity Walter Everett writes of the ’manifold tonal 
systems present in popular music, some no different than those of two hundred years ago, others 
hardly related at all, and still others combining aspects of both of these extremes’. This diversity 
has given rise to distinct analytic approaches to harmony and voice leading in pop-rock music.”3 

                                                 

1 Alf Björnberg, ”populärmusik,” Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/lang/populärmusik> besökt 
2011-11-15  

2 Begreppet ”populärmusik” har i denna studie samma innebörd som ”popmusik” eller bara ”pop.”  

3 Guy Capuzzo, ”Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music”, Music Theory Spectrum, vol. 
26, nr. 2, 2004, s. 177-200, University of California Press, s. 177  
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Capuzzo skriver att populärmusik många gånger uppvisar en harmonisk mångfald. Han menar att 

sådana musikaliska verk, innehållande icke-konventionella ackordprogressioner och sekvenser, 

inte lämpar sig att analyseras med exempelvis funktions- eller steganalys. Detta har medfört att 

mer distinkta ansatser har gjorts för att analysera harmoni och stämföring i popmusik. Ingen kon-

sensus råder dock i diskussionen om hur analys av popmusik bör genomföras.4 I sin artikel ger 

Capuzzo exempel på stycken ur främst anglosaxisk populärmusik, av den typen beskriven ovan, 

vilken alltså kräver andra analysverktyg. För att analysera musik av det här slaget använder sig 

Capuzzo av något som kallas neo-Riemannian operations. Det är verktyg som i korthet går ut på att 

finna gemensamma toner mellan ackord och det används inte för att analysera musik i sin helhet, 

det gäller enbart relationen mellan två efterföljande ackord. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Dessa mer ”obskyra” musikhantverk, i form av harmonik, antas inte bara förekomma i anglosax-

isk eller annan utomsvensk popmusik. Förhållandena torde också återfinnas i svensk pop. Mig 

veterligen har svensk popmusik aldrig analyserats med hjälp av neo-Riemannianska operationer. 

Ambitionen med denna studie är därför att bidra till den neo-Riemannianska teoriutvecklingen. 

Detta genom att testa förklaringskraften hos neo-Riemannianska operationer när det kommer till 

analys av ackordprogressioner och musikaliska sekvenser i svensksjungen populärmusik, där ve-

dertagna analysverktyg inte kan anses fruktbara. För att uppnå studiens syfte ställs frågan: på 

vi lket  sät t  bidrar e t t  analysverktyg l ikt neo-Riemannianska operat ioner t i l l  at t  analysera 

e t t  urval  av svensk populärmusik? 

1.2 Tidigare forskning 

Forskning om populärmusik har tagit många vägar och det finns inga givna konventioner om hur 

analys av genren bör göras. Det kan handla om textanalyser, harmonikanalyser, musikkonsumtion 

och biografiskrivning. Här nedan nämns ett antal forskningsansatser kopplade till populärmusik, 

vilka därmed är relevanta att ta upp i detta forskningsläge. Först nämns forskning som berör äm-

net populärmusik via olika infallsvinklar. Därefter kommer forskning angående neo-

Riemanniansk teori och denna teori i samband med populärmusik. 

 

                                                 

4 Capuzzo, 2004, s. 177 
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1.2.1 Om populärmusik 

Philip Tagg menar i ”Analysing Popular Music” att anledningen till att populärmusik är svår att 

närma sig, beror på populärmusiken själv som fenomen. Han menar att den inte kan analyseras 

på samma sätt som exempelvis konstmusik, dels för att musiken varken distribueras eller förvaras 

i skriven form, dels för att populärmusiken massproduceras till förmån för stora och ofta social-

kulturellt heterogena lyssnargrupper.5 Taggs musikanalys är bred och handlar mycket om den 

klingade musiken och dess påverkan på lyssnaren. 

I artikeln ”Automatic Prediction of Hit Songs” presenterar Ruth Dhanaraj och Beth Logan ett 

säreget sätt att analysera popmusik. Dhanaraj och Logan använder sig av statistiska klassifice-

ringskategorier för att ta reda på vilka återkommande ljud- och textmässiga företeelser inom pop-

låtar, som har störst möjlighet att resultera i hitlåtar.6 

När det kommer till svensk populärmusik bidrar Lars Lilliestam med sin bok Svensk Rock. Lillie-

stam kallar själv boken för en vetenskaplig undersökning där han för diskussioner kring den 

svenska rockmusiken, beskriver dess historia samt gör analyser av texter och det klingande.7 Lil-

liestams analysmetod ligger dock på en generell nivå där ackordanalys varvas med funktionsana-

lys, vilket gör att den inte kommer att refereras till i den här studien, vilken i stället fokuserar på 

neo-Riemanniansk teori. 

1.2.2 Om neo-Riemanniansk teori 

I ”Introduction to Neo-Riemannian Theory; A Survey and a Historical Perspective” presenterar 

Richard Cohn de ledande teoriutvecklarna och deras förhållningssätt till neo-Riemanniansk teori. 

Cohn ger en historisk bakgrund av den neo-Riemannianska teorins framväxt, och hans arbete har 

varit ett fundamentalt underlag för den här studien.8 

                                                 

5 Philip Tagg, ”Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice”, Popular Music, vol. 2, 1982, s. 37-67, 
Cambridge University Press 

6 Ruth Dhanaraj & Beth Logan, ”Automatic Prediction of Hit Songs”, International Conference on Music Informa-
tion Retrieval, 2005, University of London 

7 Lars Lilliestam, Svensk Rock: musik, lyrik, historik, 1998, Göteborgs Universitet 

8 Richard Cohn, ”Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Hostorical Perspective, Journal of 
Music Theory, vol. 42, no. 2, 1998, Duke University Press 
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När det kommer till populärmusikalisk forskning i samband med neo-Riemanniansk teori och 

neo-Riemanniansk(a) operation(er)9 har det författats två betydande artiklar. I ”Neo-Riemannian 

Theory and the Analysis of Pop-Rock Music” beskriver Guy Capuzzo de harmoniska aspekterna 

hos främst anglosaxisk populärmusik från nittonhundratalets senare hälft (exempelvis Depeche 

Mode och Radiohead) med hjälp av NRO.10 Dessa NRO har tidigare använts på senromantisk 

konstmusik, men metoden erbjuder en a-historisk förklaringsmodell eftersom den inte tar hänsyn 

till harmonikens ursprung i traditionellt funktionsharmonisk musik. Kevin Holm-Hudson använ-

der sig av samma analysverktyg i ”A Study of Maximally Smooth Voice Leading in the Mid-1970s 

Music of Genesis.” Holm-Hudson ämnar förklara keyboardisten Tony Banks högst kromatiska 

klaviaturspelande i det progressiva rockbandet Genesis vid den tid då gruppen tillskansade sig en 

ny ljudbild i och med Peter Gabriels avhopp.11 

Vid tiden för färdigställandet av denna studie publicerade Oxford University Press antologin Ox-

ford Handbook of Neo-Riemannian Music Theories. I denna antologi står de ledande förespråkarna av 

Riemanniansk och neo-Riemanniansk teori för en omfattande undersökning av musikanalytiska, 

systematiska och historiska aspekter på neo-Riemannianska området. På grund av denna boks 

utgivningsdatum hann den aldrig brukas som underlag för den här studien, men den bör nämnas 

som relevant vidare läsning om neo-Riemanniansk teori.12  

1.3 Disposition 

I det följande teorikapitlet (2) görs en genomgående beskrivning av neo-Riemanniansk teori och 

analysverktyget NRO. Det talar också om hur det här arbetet förhåller sig till begreppen ”tonali-

tet” och ”modalitet.” Vidare följer ett kapitel (3) som behandlar studiens metod och material. 

Kapitlet presenterar studiefallen och hur de teoretiska förhållningssätten tillämpats på dem. I det 

fjärde (4) kapitlet redovisas NRO-, funktions- och modala analyser av de nämnda studiefallen. I 

studiens sista kapitel (5), förs en avslutande diskussion och slutsatser presenteras. 

                                                 

9 Hädanefter används förkortningen NRO för ”neo-Riemanniansk(a) operation(er).” 

10 Guy Capuzzo, ”Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music”, Music Theory Spectrum, vol. 
26, nr. 2, 2004, s. 177-200, University of California Press 

11 Kevin Holm-Hudson, ”A Study of Maximally Smooth Voice Leading of the Mid-1970s Music of Genesis”, 
i: John Rudolph Covach & Mark Stuart Spicer (red.), Sounding Out Pop: analytical essays in popular music, 2010, s. 
99-123, University of Michigan Press 

12 Edward Gollin & Alexander Rehding, Oxford Handbook of Neo-Riemannian Music Theories, 2011, Oxford Uni-
versity Press USA 



2. Teori 

2.1 Neo-Riemanniansk teori 

Neo-Riemanniansk teori formulerades på grund av de problem som musikanalysen ställdes inför i 

och med senromantiska tonsättare såsom Wagner och Liszt. Musiken bestod av kromatiska tre-

klanger, men den var inte till helheten tonalt sammanhängande. Detta kromatiska musikförfaran-

de presenterades redan av föregångare som Mozart och Schubert, men eftersom musiken där 

hade inslag av harmoniska strukturer och kadenser från diatonisk tonalitet gjordes försök att ana-

lysera den genom analysverktyg som i själva verket var till för diatonisk musik. Analysansatser 

hade dock ingen förklaringskraft gällande detta musikförfarande vilket gjorde musikanalyserna 

resultatlösa.13  

För att komma runt denna problematik återvinner neo-Riemannianska teoretiker en rad koncept 

redan presenterade av 1800-talets harmoniteoretiker. Koncepten som tillämpas av den neo-

Riemannianska sidan för att analysera musik, lik den ovan beskrivna, utgörs bland annat av: 

• transformationer av treklanger, triadic transformations 

• sparsam stämföring, närhetspricip, voice-leading parsimony 

• bevisa gemensamma toner, common tone maximization 

• tonnät, table of tonal relations14 

Förklaringar av dessa neo-Riemannianska grundkoncept bäddas in i följande teoribeskrivning. Ett 

varningens finger måste dock höjas för att missförstånd ska undvikas. Mellan svensk och ameri-

kansk musikteori råder det nämligen olikheter när det kommer till betydelsen av två musikteore-

tiska begreppspar, som behandlar vad olika ackord kallas i förhållande till varandra. Detta bör 

beaktas innan den neo-Riemannianska teorin förklaras vidare.15  

                                                 

13 Richard Cohn, ”Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Hostorical Perspective, Journal of 
Music Theory, vol. 42, no. 2, 1998, Duke University Press, s. 167 f  

14 Cohn, 1998, s. 169 

15 Inom svensk musikteori kallas förhållandet C till Am ”parallell,” medan det benämns relative i amerikansk 
musikteori. Det som amerikanska musikteoretiker i stället kallar för parallel är lika med vad svensk musikteori 
menar med ”variant” (C till Cm). Denna kännedom krävs för att det inte ska råda någon förvirring nedan där 
den neo-Riemannianska teorin beskrivs. Vidare är det de amerikanska termerna relative och parallel som åsyftas 
vid förkortningarna PAR (P) och REL (R) i detta teoriavsnitt och i analysdelen om inget annat anges. Termi-
nologi hämtas från Grove Music Online. Sökord: ”Relative Key” respektive ”Parallel Key.” 
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2.1.1 Neo-Riemannianska operationer 

David Lewin lade grunden för neo-Riemanniansk teori i och med sina ”transformationer” (trans-

formational approach) av konsonanta treklanger.16 Med transformation menar Lewin ”ett ingrepp på 

en treklang för att uppnå en annan treklang” och i sin teoriansats presenterar han tre stycken 

transformationer som ligger till grund för vad som i den här studien kallas neo-Riemannianska 

operationer.17 Den första operationen kallar Lewin REL, vilken transformerar en konsonant tre-

klang till sin dur- eller mollparallell, exempelvis C till Am och vice versa. Vad som händer är att 

kvinten rör sig ett helt tonsteg medan de övriga tonerna bibehålls och på tillbakavägen är det 

grundtonen a som rör sig med halvsteg till g. Lewins andra operation, PAR, transformerar en 

treklang till sin dur- eller mollvariant, till exempel C till Cm och likadant omvänt. Här behålls 

grundton och kvint medan tersen rör sig ett halvt tonsteg. En tredje transformation, LT för lea-

ding tone, omvandlar en durtreklang till sin dominantparallell (grundtonen c rör sig ett halvt ton-

steg och C blir Em) medan en molltreklang omvandlas till sin subdominantparallell (A-moll till F-

dur genom att kvinten rör sig ett halvt tonsteg).18 

Brian Hyer förtydligar Lewins operationer i ett Tonnetz (Figur 1).19 Han väljer att förkorta opera-

tionerna PAR, REL och LT till enbart P, R och L, och lägger dessutom till operationen D (domi-

nant). Tonnätet har tre axlar, där den horisontella axeln består av rena kvinter medan de två dia-

gonala utgör små respektive stora terser. Detta gör att varje triangel i tonnätet representerar dur- 

(spetsen uppåt) respektive molltreklanger (spetsen nedåt). Figur 1 visar vad som händer med en 

Cm-treklang när den utsätts för P-, R- och L-operationerna genom att triangeln vrids i pilarnas 

riktning till angränsande trianglar.20 

P visar hur ett Cm blir ett C i och med att triangeln ”välts” över den horisontella axeln så att 

spetsen pekar uppåt. Om triangeln ”lutas” över sin högra diagonala axel, utförs R-operationen 

och ett Cm blir ett E. Lutas i stället triangeln över sin vänstra diagonala axel har operationen L 

gjorts och ett Cm blir ett A. Den fjärde operationen i tonnätet, D, uppnås genom att triangeln 

flyttas ett helt steg åt vänster, vilket gör ett Cm till ett Fm. Emellertid kommer denna operation 

                                                 

16 Vid användandet av begreppet ”treklang” avses alltid konsonant treklang om inget annat anges 

17 Fortsättningsvis menas med begreppet ”transformation” ett ackords omvandling till ett annat ackord när 
det utsätts för en ”operation”, som i sin tur är själva verktyget för att transformera ackord.  

18 Cohn, 1998, s. 170 f 

19 Tonnetz väljs att i fortsättningen kallas ”tonnät.” 

20 Cohn, 1998, s. 171 f 



 
10 

inte att benämnas D i den här studien eftersom operationen lika gärna uppnås genom den sam-

mansatta operationen L och R.21 Sammansättningar av NRO beskrivs i nästa stycke. 

 

 

2.1.2 Capuzzos NRO-kategorier 

I sin artikel från 2004, ”Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music,” tillägger 

Guy Capuzzo ytterligare NRO till de redan presenterade L-, P-, och R-operationerna. Han ställer 

upp allesammans i en lista om fyra kategorier, där han fokuserar på antalet toner som bevaras 

mellan treklangerna för varje operation. Figur 2 är en av författaren direkt översättning av den 

lista innehållande kategorier av NRO, som Capuzzo presenterar. Observera att den andra katego-

rin innehåller de NRO som redan har presenterats av Cohn.  

Operationen I i listans första kategori behåller treklangens samtliga toner. I listans andra kategori 

behålls två gemensamma toner mellan ackorden medan den tredje tonen rör sig med halvsteg för 

operationerna L och P, och med helsteg för operationen R. För kategori tre behålls en ton mellan 

ackorden. Resterande toner rör sig med halvsteg för operationerna L’ och P’, och med hela ton-

steg för R’-operationen. Lägg märke till att en NRO alltid omvandlar en durtreklang till moll och 

vice versa, med undantag för operationen I ovan. Det krävs med andra ord två successiva NRO 

för att gå från en durtreklang till en annan durtreklang.  

 

                                                 

21 Cohn, 1998, s. 171 f 

Figur 1. Hyer’s Tonnetz. Källa: Cohn, s. 172 
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1. Operation som behåller tre gemensamma toner 

Namn  Förkortning  Exempel  

Identity  I  C-dur  C-dur 

2. Operationer som behåller två gemensamma toner 

Namn  Förkortning  Exempel  

Leading-tone exchange L  C-dur  E-moll 

Parallel  P  C-dur  C-moll 

Relative  R  C-dur  A-moll 

3. Operationer som behåller en gemensam ton 

Namn  Förkortning  Exempel  

L prime  L’  C-dur  F-moll 

P prime  P’  C-dur  C-moll 

R prime  R’  C-dur  G-moll 

4. Sammansatta operationer 

Denna fjärde kategori består av sammansatta NRO. Dessa kan inkludera två eller fler sammansätt-

ningar av NRO från samma eller olika kategorier. Sammansatta operationer utförs stegvis genom att 

börja med den längst till vänster och därefter fortsätta i höger riktning. Exempelvis transformerar 

operationen PP’ ett C-dur till B-dur, därför att P gör C-dur till C-moll, och P’ gör C-moll till B-

dur.22 

Figur 2. Capuzzos NRO. Källa: Capuzzo s. 178 

 

Det har nu visats att ett visst antal toner behålls för operationerna i kategori två och tre. För att 

ytterligare förklara dessa operationer går det att jämföra operationerna i kategori två i förhållande 

till dem i kategori tre. När ett durackord transformeras genom operationen L i kategori två är det 

grundtonen som rör sig. För operationen L’ i kategori tre är det i stället grundtonen som bibehålls 

medan övriga toner rör sig. Samma relation gäller de övriga operationerna i kategori två och tre 

med samma grundbenämning. Vid en P-operationen rör sig tersen medan den bibehålls i P’. Slut-

ligen är det kvinten som rör sig i operationen L medan den bibehålls då ett ackord utsätts för en 

L’-operation. 

 

                                                 

22 Capuzzo, 2004, s. 178 
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2.1.3 NRO på ackordprogressioner med septimackord 

Neo-Riemanniansk teori fungerar inte enbart på dur- och molltreklanger. Även septimackord 

ryms inom teoriansatsen. Detta menar Capuzzo och exemplifierar med de fyra första takterna i 

introt till ”Dinosaur” av King Crimson, som består av ackordföljden Em–C7–E–C7–G. För att 

kunna analysera denna ackordföljd krävs att ackordens septimor först stryks, vilket ger ackord-

följden Em–C–E–C–G. NRO-kedjan som förklarar dessa ackordbyten blir då: L–PR–RP–LR. 

Dessa NRO kan i sin tur modifieras med så kallade cross-type transformations, ⊂, för att tilldela ac-

kord någon form av septima. Det första ackordbytet, Em till C7, i Capuzzo’s exempel ”Dinosaur” 

ges av operationen L⊂. Denna kan förstås i två steg: först transformeras Em till C i och med L-

operationen. Därefter tilldelas C en liten septima i och med ⊂. Operationen ⊃PR förklarar introts 

andra ackordbyte, vilken också ska förstås i två steg: inversionen ⊃ av ⊂ stryker septiman i C7 

vilket skapar ett enkelt C, varefter PR gör C till E. På samma vis gör operationen RP⊂ ett E till 

C7, som sedan blir ett G efter ⊃LR.23  

⊂ används alltså när en dur- eller molltreklang utvecklas till ett septimackord och den placeras sist 

i ledet av sammansatta NRO. ⊃ används först i en sammansatt NRO för att ”neutralisera” en 

dur- eller molltreklang från ett septimackord, varefter resterande operationer utförs. 

2.2 Tonalitet och modalitet 

Nu när den neo-Riemannianska teorin har beskrivits gäller det att kortfattat definiera ytterligare 

två begrepp, nämligen tonalitet och modalitet, vilkas betydelse det med tiden har rått oenigheter 

kring. När det talas om tonalitet i det här arbetet ligger utgångspunkten i Hugo Riemann’s funk-

tionsteori. Tonalitet är enligt denne ett diatoniskt system som bygger på ackordfunktionerna sub-

dominant (IV), dominant (V), subdominantparallell (II), dominantparallell (III), och deras rela-

tion till ett tonalt centrum, tonika (I). Enligt Riemann är de tre viktigaste ackordstegen I, IV och 

V på grund av deras nära släktskap gällande toninnehåll.24 

Likt tonaliteten bestäms också modalitet i detta arbete av ett diatoniskt tonförråd om sex toner, 

ett så kallat hexakord. I ett notsystem utan förtecken består tonförrådet av tonerna c-d-e-f-g-a. 

”Huvudmodus” (ovan C) i ett sådant system utgör ingen bestämd tonart, men till skillnad från 

övriga fem deltonarter är ”huvudmodus” återkommande och aktivt i början och slutet av ett 

                                                 

23 Capuzzo, 2004, s. 189 ff 

24 Carl Dalhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, övers. Robert O. Gjerdingen, 1990, Princeton, s. 8-16 
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stycke. Ett hexakord är gällande tonförråd nära besläktat med två andra. Lars Berglund visar på 

detta samklangsförhållande genom att ställa hexakorden kvintvis enligt följande tabell: 

 

Berglund skriver att det ”hexakord som föreligger i en avgränsad musikalisk sats bestäms dels 

genom att alla eller de flesta av dess sex ackordsteg presenteras i satsen, dels genom mi-fa steget, 

ofta representerat av en frygisk kadens.”25 Han menar vidare att hexakorden kan differentieras 

genom molltreklangerna på grund av att deras terser kan altereras till durklanger, men inte vice 

versa. Det tillgängliga ackordförrådet motsvaras ungefärligen av tre länkade hexakord. I ett notsy-

stem utan förtecken visar Figur 3 att ackordförrådet får ett spann från B till B. I ett notsystem 

med ett -förtecken finns ackordförrådet E–E, och så vidare.26 

3. Metod och material 

Avsnittet om tidigare forskning visade att populärmusik sällan har närmats på likartade sätt. Den 

forskning som har gjorts om populärmusik i samband med neo-Riemanniansk teori har endast 

skett på anglosaxiskt område. Eftersom denna studie ämnar utveckla neo-Riemanniansk teori och 

visa att ”ovanlig” svensk popmusik med sällsynta ackordprogressioner också kan begripas och 

förklaras, har teorin applicerats på ett antal svenska poplåtar. Hur denna tillämpning gått till be-

skrivs nedan, där också analysdelens studiefall presenteras. 

3.1 Utgångspunkt i neo-Riemanniansk teori 

Musikanalyserna i den här uppsatsens har byggt på Guy Capuzzos användning av neo-

Riemanniansk teori. Det har berott på att hans version av neo-Riemanniansk teori är lättbegriplig 

och den ringar in andra forskares versioner av teorin i ett tydligt förhållningssätt – han är tydlig 

med att NRO eftersträvar gemensamma toner mellan ackord. Dessutom har Capuzzo redan 

                                                 

25 Med frygisk kadens menas kadens på skalstegen III och IV. 

26 Berglund, Lars, ut. kap. 4, ”Harmonik och tonartsfrågor,” ur Studier i Christian Geists Vokalmusik, s. 124-36, 
Uppsala, 2002, s. 130 f 

Figur 3. Berglunds hexakordtabell 
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testat sin utgångspunkt i neo-Riemanniansk teori på ackordprogressioner i många populärmusik-

låtar och han argumenterar för att den har god förklaringskraft.27  

Utifrån Hyer’s tonnät på sidan 10 har det konstruerats ett eget (Figur 4) att förhålla sig till i denna 

uppsats. Tonnätet utgår ifrån ett C-durackord och det inrymmer de av Capuzzos NRO som har 

nyttjats i musikanalyskapitlet. Detta tonnät har använts i pedagogiskt syfte och ger läsaren något 

att luta sig mot för att begripa musikanalyserna och tillhörande diskussioner. Det har också an-

vänts i samband med själva musikanalyserna för att skönja vilka operationer som skapat låtars 

olika ackordbyten. Efter att NRO har applicerats på musikexemplen har dess beteckningar satts 

ut på musikexemplens transkriptioner, mellan ackorden som operationerna angår. Dessa ackord-

transformationer som NRO förklarar har sedan beskrivits i den löpande texten.  

 

 

3.2 Tillämpning av funktionsanalys och modal teori 

Arbetets musikexempel har utöver NRO också analyserats med funktionsanalys eller med ett 

modalt betraktelsesätt. Vid detta förfarande har det för funktionsanalysen skrivits schemata där 

ackorden har placerats på rad. Under dessa har sedan funktionsbeteckningar satts, ibland i flera 

ansatser. Dessa scheman har sedan bäddats in i den löpande texten som textrutor. Vid de modala 

analyserna har hexakord bestämts efter toninnehållet i de studerade musikexemplen. Hexakorden 

har därpå noterats och utifrån de aktuella ackorden har en modusbestämning gjorts. Vid fall där 

tillfälliga förtecken förekommit har dessa satts inom parentes i hexakordet. Dessa jämförande 

                                                 

27 Capuzzo, 2004, s. 178 

Figur 4. Tonnät till Capuzzo’s teoriversion 



 
15 

analyser har varit nödvändiga för att bidra till en bättre diskussion i uppsatsens avslutande delar 

samtidigt som läsaren ges en bättre chans att förstå resultaten som presenteras. 

3.3 Transkription och notation 

Innan denna studies musikexempel analyserades med NRO transkriberades också styckena i not-

form. Noter saknas dock allt som oftast när det kommer till populärmusik, där i stället ljudbärare 

varit dess källa. När diffust ljudande popmusik ska transkriberas uppstår därför ofta hinder. Mu-

siken kan vara skapad genom improvisatorisk lager-på-lagerteknik i en studio, vilket många gång-

er kan göra musiken svår att tyda.28 Detta gör att det är upp till lyssnaren att urskilja instrument-

uppsättning och vilka ackord och melodier som spelas.  

I den här uppsatsens musikanalyser har enbart ett kompinstrument transkriberats i notform. Det-

ta skall inte tolkas som ett uttryck för författarens lättja utan beror i stället på att ackordrelationer 

har varit det grundläggande i genomförandet av musikanalyserna. Tre- och fyrklanger har därför 

noterats med helnoter där varje takt då motsvarar ett ackords klang. Även om flera ackord an-

vänds inom samma takt i musikexemplens verkliga framförande har transkriberingen gjorts så här 

för att ge en bättre överblick av NRO-analyserna. För att ge ytterligare tydlighet till vilka toner 

som behålls mellan ackordbytena har bågar sats mellan de gemensamma tonerna. 

Ackorden har skrivits i så sammanträngt läge som möjligt i förhållande till föregående ackord 

även om bastonen då varit avvikande. Detta har gjorts för att hålla ackorden på en så rak linje 

som möjligt för att de gemensamma tonerna dem emellan ska kunna urskiljas lättare. Vidare, om 

det i musikexemplen har förekommit ett ackord som enbart skiftat baston, har detta frånsetts och 

ackordet har noterats som om det enbart ”slogs an” en gång. Därmed har inte operationen I an-

vänts i denna studie eftersom den transformerar ett ackord till samma ackord, vilket skulle kunna 

bestå av ett bastonsbyte. 

Inga musikexempel har heller transkriberats med fasta förtecken. Neo-Riemanniansk teori hand-

lar inte om tonarter. Tanken har varit att förhålla sig på samma vis till alla musikexempel och 

därmed notera dem utan förtecken. Detta kan uppfattas av läsaren som att musiken har C eller 

Am som tonika, men så har inte varit fallet. 

                                                 

28 Johan Landgren, Tonalitet i det Tjugoförsta Århundradet, 2007, s. 10 
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Inget av ovanstående har alltså varit ställningstaganden angående hur musiken upplevts i vare sig 

takt, rytm eller harmonik. Varför transkriptionen ser ut så här beror på att det har varit de NRO 

som stått i centrum och således har ansetts som viktiga att presentera. 

I de noterade musikexemplen och i studiens löpande text har durackord skrivits med stor bokstav 

(C). På mollackord har ett litet ”m” lagts till (Cm) och för -iss och -ess-ackord har förtecken lagts 

till i och med ”” respektive ”.” Enskilda toner i ackorden har skrivits ut med små bokstäver. 

3.4 Analysfall 

Materialet i analysdelen består av musikexempel i form av ackordprogressioner plockade ur föl-

jande låtlista: 

Grupp/artist  Musikexempel från låt 

Bo Kaspers Orkester ”Vi kommer aldrig att dö” 

Jakob Hellman ”Hon har ett sätt” 

Kristian Anttila ”Vill ha dig” 

Nationalteatern ”Kolla kolla” 

 

Urvalet av låtar till analysdelen har skett utifrån en enkel princip: partier i verken som inte låter 

”som vanligt” analyseras. Med ”vad som inte låter ’som vanligt’” menas här låtpartier med mer 

progressiva ackordprogressioner. Kriteriet för att dessa låtpartier har fallit inom ramen för den 

här studiens analyser har varit att de inte ska kunna förklaras genom exempelvis en Riemanniansk 

tonika–subdominant–dominant-analys. Det skulle med andra ord kunna vara ett parti med ac-

kordprogressionen G–C–D. Givetvis finns det inte utrymme nog att analysera all populärmusik 

som för örat låter ”ovanlig.” Snarare har antalet låtanalyser gjorts i tillräcklig skara för att lyfta 

fram i vilken utsträckning det finns förklaringskraft hos NRO i jämförelse med andra analysme-

toder. 
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4. Musikanalyser med NRO 

Det här kapitlet kommer att redogöra för en rad ackordprogressioner hämtade ur svensk popu-

lärmusik. NRO står för det huvudsakliga analysverktyget. Tonala och modala analyser görs också 

av ackordföljderna för att möjliggöra jämförelse och diskussion mellan de olika musikexemplens 

analysansatser.  

4.1 Jakob Hellman – ”Hon har ett sätt” 

I Exempel 1 nedan finns ett utdrag på detta analyskapitels första musikexempel. Det utgörs av 

Jakob Hellmans ”Hon har ett sätt” och exemplet visar ackorden från den första versens första 

strof.  

 

 

 

Ackordföljdens första transformation, D till Am, uppnås genom operationen R’. I och med att 

det är en så kallad prime-operation enligt Figur 2, behålls en ton, i det här fallet a, medan övriga 

två toner flyttas med hela tonsteg. Versens andra ackordbyte, Am till E, uppnås genom L’-

operationen. Tonen e behålls medan g och b flyttas med halvsteg. Därefter följer transformatio-

nen C till Am, vilken uppnås genom operationen R. I versens femte takt inleds progressionen 

Am–E–Am–E om fyra takter. Dessa transformationer görs genom att konsekvent tillämpa opera-

tionen L’, vilken både tar Am till E och sedan E tillbaka till Am. Nästa ackordbyte sker mellan C 

och D med hjälp av R’L’-operationen. R’ transformerar C till Gm, varpå Gm går till D i och med 

L’. Strofens enda ackordbyte som kräver en NRO i tre steg är det mellan D och Em. Här går D 

till ett Am i och med R’, varefter L’ transformerar Am till E. Det sista steget består av P-

Exempel 1. 

Jakob Hellman – ”Hon har ett sätt” 
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operation som sänker tersen på E till Em. Slutligen landar ackordföljden på ett G efter att opera-

tionen R tillämpats på Em. 

Genom att överblicka ackordpro-

gressionen i ”Hon har ett sätt” tycks en 

funktionsanalys vara genomförbar. 

Ackordföljden innehåller två dominant-

förhållanden vid takterna 6-7 och 10-11 i 

och med E–Am och D–G. En kadens 

tycks också framstå från takt 9 till 11 

med ackorden C–D–G. Efter kadensen 

kommer ett Em, varpå denna vers landar 

på ett G. Detta ger känslan att versen i ”Hon har ett sätt” har tonikan G. Detta påstående styrks 

av att det inledande D-ackordet nästintill uppfattas som en dominantisk upptakt, men lyssnaren 

luras eftersom Am är versens andra ackord – och inte G. I stället föreslås, enligt Exempel 1.1, att 

en tonartsutvikning görs redan vid versen andra ackord. De återkommande E-ackorden skapar 

känslan att utvikningen har Am som tonika. Efter tonartsutvikningen återkommer ett C-ackord 

följt av D och G. Denna ackordföljd upplevs som en kadens och ger lyssnaren känslan att tonar-

ten är tillbaka G. Detta blir tydligare eftersom de efterföljande ackorden är D och Em innan ver-

sens första strof slutligen landar på att G-ackord. 

För att göra en modal analys av ”Hon har ett sätt” krävs att versens toninnehåll fastställs. De 

toner som används visas i Exempel 1.2 och motsvarar pianots vita tangenter borträknat f. Detta 

genererar ett G-hexakord, vars skaltoner således kan bilda ackorden G–Am–Bm–C–Dm–E. 

Emellertid förekommer den diatoniska skalans sjunde ton, f, för att skapa D-ackord. Tillfälligt 

höjs också tonen g till g för användning vid E-ackord. 

 

 

Fem av hexakordets sex toner bildar ackord i och med G–D–Am–Em/E–C Denna vers inleds 

med ett D, vars grundton motsvarar G-hexakordets femte skalsteg. D-ackordet uppenbaras i in-

ledningen såväl som i slutet, vilket talar för att versen i ”Hon har ett sätt” har D-mixolydiskt mo-

Exempel 1.2. G-hexakord 

D   –   Am   –  E   –   C   –   Am   –   E   –   Am 

D         (t          D       tP          t          D        t 

E     –     C   –   D   –   G   –   D   –   Em   –   G 

D)[t=Am]  S        D         T        D         Tp         T 

Exempel 1.1. Funktionsschema ”Hon har ett sätt” 
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dus. Det som dock kan tänkas tilldela denna ackordföljd G-joniskt modus är att C-ackordet i 

fjärde takten ger en känsla av kadens, då C i ett G-joniskt modus är det fjärde skalstegets ackord. 

4.2 Låtar med ”rundgångar” 

Många populärmusikaliska låtar bygger på vad som här kallas ”rundgångar.” Det vill säga låtar 

innehållande endast ett fåtal ackord som går om och om igen. I många fall är låtarnas harmonik 

rudimentär och ackorden sällan utsmyckade med färgningar såsom kvarter, sexter och nonor. 

Däremot kan ackordinnehållet, och i synnerhet vilken turordning ackorden kommer, ställa till 

problem för lyssnaren när det kommer till att uppfatta låtens tonart.  

I det följande analyseras två svenska poplåtar med den här typen av ackordprogression, som för 

lyssnaren gör det svårt att orientera sig i musiken. Exempel 2 visar ackordprogressionen i Kristian 

Anttilas ”Vill ha dig.” Både versen och refrängen går runt på ackordföljden B–C–Am. Innan 

refrängen inleds kommer en brygga som stannar ett par takter på ett Gm. Därpå tas versens 

”rundgång” om under refrängen under ytterligare ett par takter innan låten övergår i vers igen, 

enligt Exempel 2. 

 

 

 

Enligt neo-Riemanniansk teori analyseras ackordbytena i ”Vill ha dig” enligt följande. En trans-

formation av B till C görs av operationen RR’. B blir Gm genom R-operationen, varpå Gm 

blir C genom R’. Förhållandet mellan C och Am förklaras genom en ensam R-operation. Des-

sa tre ackord tas därefter om och operationen i tre led, PL’L, som tar Am till B. Den första ope-

rationen, P, transformerar Am till sin variant, A. L’ gör därefter A till Dm, som slutligen lan-

dar i ett B efter L-operationen. Efter att ackordföljden B–C–Am cirkulerat under versen kom-

mer sedan en brygga i Gm. Transformationen Am–Gm uppnås genom ännu en RR’ opera-

tion. När sedan refrängen kommer används samma ackord som i versen, vilket betyder att ac-

Exempel 2. 

Kristian Anttila – ”Vill ha dig” 
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kordprogressionen börjar om. Därmed är det ackordbytet Gm–B som blir fall för den sista 

NRO i Exempel 2. Ackordbytet uppnås genom operationen R. 

En tonal analys av detta stycke är relativt 

svårgenomförd. Det enda kvintförhållanden som 

går att finna mellan ackorden är det mellan Gm 

och C, men detta förhållande är inte 

dominantiskt eftersom Gm i det här fallet inte är 

ett durackord. Om så hade varit fallet föregås 

ändå inte C av sin dominant G i 

musikexemplet, vilket därför talar för att denna 

kvintrelation inte håller en dominantisk, ledande 

känsla. I stället blir det svårt att orientera sig och uppfatta ett tonalt center i ”Vill ha dig.” Visser-

ligen går det att göra försök till funktionsanalys av ackordföljden i Exempel 2, men då krävs att 

man som analytiker ibland föreställer sig att andra ackord kommer före eller efter de som finns i 

vers, brygga och refräng i ”Vill ha dig.” I det första försöket i exempel 2.1 antas Gm vara tonika 

med tanken att låten inleds med tonikaparallellen B. Det är dock osannolikt att tonarten direkt 

byts till dursubdominantens under två takter utan att detta sker med ledande ackord, innan styck-

et landar på tonikan Gm. Sett till denna ackordprogression har försök 2 och 3 i Exempel 2.1 

också vag förklaringskraft. I försök 2 utgår funktionsanalysen från att F är tonika men att ackor-

det aldrig framträder själv i denna progression, men i ett större perspektiv har denna funktions-

analys ett vettigt förhållningssätt. Eftersom F framträder i ett senare skede av ”Vill ha dig” blir 

försök 2 en rimlig förklaring för den som lyssnat på låten i sin helhet. I det sista försöket antas C 

vara tonika, där subdominantens subdominant inleder ackordprogressionen och molldominanten 

avslutar. Inga av de funktionsanalyser som gjorts i Exempel 2.1 kan på ett rimligt sätt förklara den 

här ackordföljden, då det råder en avsaknad av kadenser och dominantförhållanden. Det har 

dock visats – i försök 2 – att funktionsanalyser på ett fåtal ackord kan få större relevans om de 

sätts i förhållande till hela verk.  

Ett modalt förhållningssätt till ”Vill ha dig” kan på ett bättre sätt förklara tonförrådet och de fö-

rekommande ackorden. Toninnehållet som utgörs av ackorden går att finna i ett F-hexakord: 

 
Exempel 2.2. F-hexakord 

    B   –   C    –   Am   –   Gm 

1. tP        (T           Tp)[S]            t 

2. (S         D            Dp         Sp)[T=F]       

3. SS        T             Tp             d 

Exempel 2.1. Funktionsschema ”Vill ha dig” 
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Dessa toner, i olika konstellationer, bildar ackorden i ”Vill ha dig,” dock bildas inget ackord på 

det första tonsteget. Således kan inte denna låt påstås vara F-jonisk. Ackordföljden börjar i stället 

med ett B. Eftersom tonen B i förhållande till hexakordet i Exempel 2.2 utgör det fjärde skalste-

get kan det hävdas att ”Vill ha dig” är av B-lydiskt modus. Denna analys är minimalistisk, men på 

grund av knappheten i ackordutbudet, upplevs inga kadenser. Det går heller inte att säga om nå-

got ackord är mer återkommande än något annat, eftersom alla uppenbaras lika många gånger i 

transkriberingen. 

För att ytterligare visa att det kan vara svårt att tonartsbestämma vissa låtar med få ackord följer 

här ännu ett låtexempel av detta slag. Exempel 3 visar ackordföljden i ”Vi kommer aldrig att dö” 

av Bo Kaspers Orkester. Genomgående hela låten cirkulerar ackordföljden D–Cm–Fm–E. En 

analys med NRO av dessa ackordförhållanden visas i Exempel 3. Det inledande ackordet i ac-

kordföljden är ett D som sedan går till ett Cm. Inga toner behålls i denna transformation, vilket 

betyder att en sammansatt NRO måste tillämpas – i det här fallet PP’P. Den första operationen i 

ledet, P, tar D till Dm. Därefter följer operationen P’, vilken leder Dm till C. Den sista av de 

sammansatta operationerna, P, omvandlar slutligen C till Cm. Ackordprogressionens andra ac-

kordbyte sker mellan Cm och Fm. Här behålls tonen c, men denna transformation måste ändå 

göras med en sammansatt NRO. Detta beror på att det krävs två NRO i följd för att gå från ett 

mollackord till ett annat. Cm måste därför göras till dur genom operationen P innan det kan 

transformeras till Fm. Detta sker därefter genom operationen L’. Det tredje ackordbytet sker 

mellan Fm och E och denna transformation kräver också en sammansatt NRO i tre steg. Först 

går Fm till A genom operationen R. A blir sedan Em i takt med att R’ tillämpas. Till sist trans-

formeras Em till dur i och med operationen P. Eftersom denna ackordföljd upprepas börjar om 

bör också ackordbytet E–D förklaras med NRO. Detta sker i två steg där först ett Bm uppnås 

i och med operationen R’. Slutligen transformeras detta Bm till D genom en sista tillämpning av 

operationen R, och hela ackordprogressionen i ”Vi kommer aldrig att dö” har nu analyserats med 

NRO. 

 
Exempel 3. 

Bo Kaspers Orkester – ”Vi kommer aldrig att dö” 
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Ett modalt analysförsök kommer nu att göras på ”Vi kommer aldrig att dö.” Till att börja med är 

det nödvändigt att konstatera vilket tonförråd som går att finna i detta Exempel 3. Toninnehållet 

finns noterat i Exempel 3.1 nedan och det bildar ett A-hexakord. Om sedan terser staplas på 

dessa skaltoner ges ackorden A–Bm–Cm–D–E–Fm. 

 

 

På grund av fåtaligheten av ackord och deras inbördes ordning i ”Vi kommer aldrig att dö,” är 

det svårt att uppfatta någon kadens. Denna låt saknar även det första skalsteget, A, i ackordform. 

Ackordföljden inleds i stället med ett D, vars grundton utgör hexakordets fjärde skalton. Precis 

som det förra musikexemplet, ”Vill ha dig” av Kristian Anttila, kan detta tolkas som lydiskt mo-

dus, men i det här fallet i D. 

Vid åsynen av denna ackordprogression väcks direkt 

tanken att en tonal analys blir svår att genomföra. 

Exempel 3.2 ger förslag på två varianter 

funktionsanalys av ackorden i ”Vi kommer aldrig att 

dö.” Återigen saknas dominantiska ackord i dur. Det 

enda kvintförhållandet som förekommer är det 

mellan Cm och Fm. Om Fm skulle betraktas som 

tonika borde Cm i stället varit ett C med durklang. 

Dessutom varken börjar eller slutar denna ackordföljd på Fm samtidigt som de övriga två ackor-

den, D och E, skulle vara svåra att funktionsbestämma. Ackorden i ”Vi kommer aldrig att dö” 

förklaras bättre om det leks med tanken och att A får antas vara tonika, och förslagsvis fiktivt 

dyka upp efter E, trots att ackordet inte förekommer i musikexemplet. Detta andra analysförsök 

ter sig mest relevant trots att en tonika aldrig dyker upp. På samma vis som i det andra funktions-

analytiska försöket till ”Vill ha dig” ovan, väntas här ett ackord dyka upp i ett senare skede för att 

stycket på ett mer relevant tillvägagångssätt ska kunna analysera. Det kan tyckas godtyckligt att 

förhålla sig på det här sättet, men eftersom låten avlyssnas i en tonal kontext är det inte långsökt 

att anta en utelämnad tonika. Försök 1 i Exempel 3.2 besitter emellertid ingen vidare förklarings-

kraft. 

Exempel 3.1. A-hexakord 

    D    –   Cm   –   Fm   –   E  

1.   sP         d             t          dP 

2.   S           Dp         tP       D [T=A] 

Exempel 3.2. Funktionsschema ”Vi kommer 

aldrig att dö” 
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4.3 Analys vid användning av septimackord 

Med en ambition att bredda användningsområdet för NRO görs här en analys av Nationaltea-

terns ”Kolla kolla.” Det är en låt innehållande många septimackord. I Exempel 4 redovisas ac-

korden som figurerar i versens första strof. 

 

 

Teorikapitlet beskriver hur cross-type transformations, ⊃ och ⊂, ”neutraliserar” septimackord till enk-

la dur- och molltreklanger respektive utsmyckar treklanger med septima. I detta musikexempel 

förekommer båda varianterna i alla operationer utom den sista eftersom slutackordet är ett F utan 

septima. Det inledande ackordbytet, Dm7–Gm7, uppnås genom en tillämpning av, förutom ⊃ och 

⊂, den sammansatta NRO PL’. Operationen P gör Dm till D och L’ tar D till Gm, vilket slutligen 

tilldelas en septima. Efter att Gm7 neutraliserats av ⊃ tar operationen R’R ackordet till ett Am, 

som sedan ges en septima i och med ⊂. Mellan ackorden i den tredje transformationen, Am7 och 

Dm7, råder samma förhållande som det inledande ackordbytet. För att sedan gå från Dm7 till 

Cm7, som rör det tredje ackordbytet, krävs en tillämpning av operationen ⊃R’L’⊂. När septiman 

har avlägsnats från Dm7, tar operationen R’ ackordet till ett G som sedan transformeras till Cm 

efter att L’ tillämpas. Slutligen tillförs Cm en septima i och med ⊂. Den första strofen i ”Kolla 

kolla” landar på ett F. Ackordbytet Cm7–F uppnås genom NRO i två led. ⊃ reducerar bort sep-

timan i Cm7, varpå operationen R’ transformerar ackordet till F. 

Ackordprogressionen i ”Kolla kolla,” där många septimackord förekommer, kan tänkas ha svagt 

sammanlänkade släktskap i form av gemensamma toner. Detta eftersom transformationerna ofta 

uppnås genom sammansatta NRO om fyra operationer. Faktum är emellertid att alla ackordrela-

tionerna i Exempel 4 har minst en gemensam ton, och flera ackordbyten görs med två gemen-

samma toner.  

Med genomgående gemensamma toner i detta utdrag av ”Kolla kolla” kan också en funktions-

analys tänkas ha stor förklaringskraft, dock kan det snart konstateras att Cm7 ställer till det oavsett 

om tonikan anses vara Dm, där Cm7 får funktionen subdominantens mollsubdominant, eller F, 

där det utgör en molldominant med septima. I stället för att låta tro att septimorna i övrigt an-

Exempel 4. 

Nationalteatern – ”Kolla kolla” 
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vänds som ett återkommande intervall för att färga ackorden och inte har ackordledande avsikter 

går det att se på denna ackordprogression som ett led av dominanter och ”lokala tonikor” i vart-

annat ackord. Dm7 blir då dominant till tonikan Gm7, där det föregående ackordets ters och sep-

tima fungerar som ledtoner till det senare ackordets grundton respektive ters. Samma förhållande 

gäller för ackordbytena Am7–Dm7 samt Cm7–F. Septimorna i de ”lokala tonikorna” – Gm7 och 

Dm7 – avser i stället att färga ackorden, snarare än att fungera dominantiskt.  

En modal analys av ”Kolla kolla” är svår att genomförbara, om inte omöjlig. Det modala hexa-

kordsystemet som i detta arbete används för fastställa toninnehåll och modus, lämpar sig inte för 

den här låten. Ett sätt att orientera sig bland ackorden är att se om de tre molltreklangerna finns i 

ackordförrådet. I det här fallet är molltreklangerna fyra, Dm–Gm–Am–Cm, alla med tillagd sep-

tima. Dessa mollackord finns alla i ett B-hexakord, med undantag för Am, som i förhållande till 

B är den sjunde tonen i en diatonisk skala och det gärna inte bildas treklang av. Om så bör den 

vara förminskad. Att tonantalet är stort problematiserar också detta modala analysförsök. Ett 

hexakord är svårt att uttolka från ett sådant tonförråd. Det till trots representerar tonerna i ett B-

hexakord (plus tonen a) de ackord som används i ”Kolla kolla.” Emellertid rasar denna teori ef-

tersom B-ackordet inte förekommer samtidigt som det är septiman i Cm som bistår med tonen 

b.  
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5. Slutdiskussion 

Enligt grundkoncepten i neo-Riemanniansk teori koncentrerar sig detta analysförfarande på för-

hållandet mellan treklanger, där det väsentliga är att konstatera toner som behålls mellan ackor-

den som transformeras, samt att de övriga tonerna rör sig sparsamt till följande ackord. Av de 

musikanalyser som gjorts i detta arbete har NRO kunnat tillämpas på alla förhållanden mellan två 

efterföljande ackord. Analysverktyget NRO är så till vida mycket brett i fråga om en minimal 

ackordanalys och användningsområdet är genreöverskridande, då Cohn och Capuzzo redan visat 

att det fungerar på senromantisk konstmusik likväl som på anglosaxisk populärmusik. Här har det 

visat sig fungera på svenskkomponerad och -sjungen populärmusik. Neo-Riemanniansk teori 

begränsas dock till att enbart beskriva förhållandet mellan led av ackord. Det säger ingenting om 

ett musikstyckes övergripande sammanhang. 

Gentemot neo-Riemanniansk teori har funktionsanalysen kontrasterande egenskaper genom att 

på ett överskådande sätt förklarar musikstycken i sin helhet. Funktionsanalys har fördelen att 

tonartsbestämma olika musikexempel. Detta gäller när ett tonalt center kan urskiljas utifrån ac-

kord och stämföring och tonartens ackordfunktioner förhåller sig regelmässigt till tonikan – även 

i fallet ”Kolla kolla” där ”lokala tonikor” urskiljs. I det här arbetet gör sig funktionsanalysen bäst i 

analysdelens första exempel, Jakob Hellmans ”Hon har ett sätt.” Även om man kan ha invänd-

ningar mot den här analysen får ändå funktionsanalysen bäst gensvar i detta första musikexempel, 

där kadenser och dominantförhållanden finns. När det i stället kommer till låtar med få ackord, 

som i ”Vill ha dig” och ”Vi kommer aldrig att dö”, stöter funktionsanalysen på större problem. 

Tonala centra är svåra att fastställa när ackorden är få och dominantförhållanden inte existerar. 

Det ackord som kan tänkas vara tonika i analysen av låtar med ”rundgångar” återkommer bara en 

gång per ackordprogression vilket försämrar ackordets chanser att definieras som tonika. Funk-

tionsanalys på låtar av detta slag blir mer brukbar, som diskuterades i kapitel fyra, om i stället en 

tänkt tonika anges som själv inte återfinns i de ackordprogressioner som analyserats.  

Samma problematik gällande låtar med ”rundgångar” upplevs när de ska analyseras modalt. I 

analyserna har modus gärna fastställts utifrån vilket ackord som inleder musikexemplet, och detta 

ofta på grund av att ”huvudmodus” saknats i musikexemplen. Men sanningen är ju den att, precis 

som för funktionsanalysen, vore upprepningar av det antagna modusackordet nödvändiga för att 

på ett trovärdigare sätt kunna fastställa modus. 
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Alla tre teoriansatserna eftersträvar i någon mening släktskap mellan ackord och toninnehåll. 

Berglund visar hur de modala hexakorden relaterar till två andra, närliggande hexakord, som 

emellertid finns i notsystem med andra förtecken. För funktionsanalysen är det de nära släktska-

pen mellan funktionerna tonika och subdominant, och mellan tonika och dominant som värde-

sätts. Därtill deras paralleller. Dessa funktioner motsvarar till stor del de trianglar i tonnätet (Figur 

4) som ligger närmast ”ackordtriangeln” som ska transformeras. Detta är mycket rimligt eftersom 

tidig neo-Riemanniansk teori byggde vidare på den av funktionsanalysens grundare, Hugo Rie-

mann. 

Det här arbetet tilldelades titeln Från C-dur till E-moll på grund av det är en ackordprogression 

som kan antas vara sällan förekommande i tonal och modal musik. En låt där dessa ackord spela-

des upprepade gånger efter varandra skulle var totalt omöjlig att analysera med funktionsanalys, 

tillika med ett modalt analyssätt. När det kommer till neo-Riemannianska teorin och neo-

Riemannianska operationer är deras vilja att med största släktskap, ta sig från en ackordvärldens 

punkt A till B på ”smidigast” sätt över tonnätet. Den neo-Riemannianska teoribildningen kan 

förklara detta förhållande genom att tillämpa en NRO i tre steg. Först operationen R’ som tar C 

till Gm. Därefter transformeras Gm till E i och med att L-operationen tillämpas. E blir till sist 

Em efter P-operationen. Emellertid finns inga gemensamma toner mellan C och Em, utan ton-

släktskapet dog ut under ledet av transformationer. När det ändå talas om släktskap kan Gm ses 

som en halvbror till C i och med en delad ton. Em får i så fall, med noll gemensamma toner och 

ett långt led av NRO bort, snarare betraktas som ett styvsyskon till C eftersom släktskapet är 

långt bort. I vilket fall har neo-Riemanniansk teori möjlighet att förklara den typen av ackordby-

ten, även om de inte är vanligt förekommande och tonsläktskapet är litet.  

Analysdelen tar upp flera ackordrelationer där det helt saknas gemensamma toner mellan ackor-

den. I Exempel 2, ”Vill ha dig”, förekommer två ackordbyten där transformeringen dem emellan 

sker med två gemensamma toner. I de sista två ackordbytena finns inga gemensamma toner. Det-

samma gäller ”Vi kommer aldrig att dö” i Exempel 3. Där har bara en ackordtransformation en 

gemensam ton medan de övriga tre ackordbytena sker utan gemensamma toner. Neo-

Riemanniansk teori kan ändå förklara dessa förhållanden med hjälp av operationer i flera led. 

Teoriansatsens trovärdighet går i dessa fall att ifrågasätta då operationer egentligen går att göra i 

oändlighet för att förklara förhållandet mellan två ackord som saknar både släktskap i form av 

toner eller känsla, dock ger oss neo-Riemannianism den möjligheten. 

Exempel 4, ”Kolla kolla”, visar å andra sidan en ackordprogression med genomgående gemen-

samma toner. Trots detta är ändå de NRO som tillämpas ofta fyra led långa för att förklara ac-
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kordbyten med en eller fler gemensamma toner, vilket också är motstridig eftersom Figur 2 visar 

att desto enklare operationerna är, desto fler toner behålls. ”Kolla kolla” förklaras i stället med 

större kraft funktionsanalytiskt där släktskapet består av ledtoner i form av ters och septima. 

Dominantiska ackord är viktiga inom funktionsanalysen i och med ledtonsverkan. En enkel do-

minant och den så kallade ofullständiga dominanten har ett starkt släktskap med tonikan, trots att 

de har en respektive inga gemensamma toner. Släktskapet återfinns i hur musiken upplevs – käns-

lan. För neo-Riemanniansk teoribildning är operationerna L, P och R mest centrala där två toner 

behålls. Här är alltså släktskapet litet mellan två ackord utan gemensamma toner, medan det inom 

funktionsanalysen kan vara mycket stort. 

Neo-Riemannianska operationer ger således ingen förklaring till hur ett musikstycke upplevs, utan 

det begränsas till att enbart tala om vilken den kortaste vägen i ett tonnät är för att bilda nästa 

ackord. Teorin är smal i den mån att den begränsas till att utövas på ackordnivå, men däremot 

verkar det inte finnas ett förhållande mellan två konsonanta treklanger som teorin inte enkelt kan 

beskriva. Funktionsanalysen, å andra sidan, är bred i det avseendet att den kan förklara ett större 

stycke musik än bara förhållandet mellan två ackord. Ett funktionsschema, kan för den vane be-

gripas till sådan nivå att musiken nästan kan höras genom att bara se på funktionerna och deras 

förhållande till tonikan, utan att någonting ljuder. 

Cohn menar att den neo-Riemannianska teorins grundläggande koncept består i att hitta gemen-

samma toner, visa på sparsam stämföring, transformera treklanger, samt förhålla sig till tonnät. 

Dessa koncept talar för att neo-Riemanniansk teori inte har för avsikt att förklara större musika-

liska sammanhang. Musik som ligger till grund för en neo-Riemanniansk analys kommer enbart 

att avslöja vilket tonförråd som behålls mellan två ackord och med hur många tonsteg övriga 

toner flyttar sig, vilket också har visats i detta arbete. Samtidigt visar musikanalyserna här att 

NRO och funktionsanalys kan komplettera varandra för att förklara viss svensk populärmusik 

som exempelvis ”Kolla kolla”. Ett modalt förhållningssätt är dock sällan, eller kanske aldrig, 

bruklig för att förklara studiefall av den här typen i sin helhet. 

Det här arbetet har syftat till att testa förklaringskraften hos neo-Riemanniansk teori på svensk-

sjungen populärmusik. Musikanalyserna visar att tillämpning av NRO på dessa fyra studiefall all-

tid varit genomförbar med tre eller färre operationer (fyra i progressioner med septimackord). 

Däremot kan inte den neo-Riemannianska teorin bidra till att förklara musikens större samman-

hang. Teorimetoden bör snarare fungera som komplement till, eller i samförstånd med, andra 

teoriansatser – i den här studien funktionsanalys. Detta noteras i fallet där septimackord försvagar 

förklaringskraften hos NRO men styrker den i funktionsanalys. 



 
28 

Material- och källförteckning 

Litteratur 

Berglund, Lars, ut. kap. 4, ”Harmonik och tonartsfrågor,” ur Studier i Christian Geists Vokalmusik, 

s. 124-136, Uppsala, 2002 

Capuzzo, Guy, ”Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music,” Music Theory 

Spectrum, vol. 26, nr. 2, s. 177-200, University of California Press, 2004 

Cohn, Richard, ”Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Hostorical Perspecti-

ve,” Journal of Music Theory, vol. 42, no. 2, Duke University Press, 1998 

Dalhaus, Carl, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, övers. Robert O. Gjerdingen, Princeton, 

1990 

Landgren, Johan, Tonalitet i det Tjugoförsta Århundradet: Populärmusik och spel med tonala konventioner, 

Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet, 2007 

Internetartiklar 

Björnberg, Alf, ”populärmusik,” Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se/lang/populärmusik> besökt 2011-11-15 

”Parallel Key,” Grove Music Online 

”Relative Key,” Grove Music Online 

Musikexempel 

Bo Kaspers Orkester, ”Vi kommer aldrig att dö,” Samling, 2009, Sony Music, 

<http://open.spotify.com/track/6a5JESe3G6zfLjEdSFjiyG> 

Jakob Hellman, ”Hon har ett sätt,” …Och det stora havet, 1989, EMI Music, 

<http://open.spotify.com/track/1nrvksAMsxoiEbUkQyxOXo> 

Kristian Anttila, ”Vill ha dig,” Lille Napoleon, 2008, EMI Music, 

<http://open.spotify.com/track/1DkTrJ5FucTxyIYnaHEt1Q> 

Nationalteatern, ”Kolla kolla,” Barn av Vår Tid, 1978, MNW Records, 

<http://open.spotify.com/track/3AKMye0eCEnCVqOZrwGDwl> 


