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Abstract 

The Stradella system on an accordeon is a complicated construction. It has readymade con-

nected chords, these are major, minor, seventh and diminished seventh. To reach other vari-

ants of chords you have to combine chord/bass buttons. Which advantages and disadvantages 

do the use of combined chords/bass buttons mean? How is the pedagogic work affected by 

using the combined chords/bass buttons? I have interviewed four musicians/teachers to learn 

about this technique. 

 

The result of this work shows that combined chords/bass buttons can with advantage be used 

as a link between music theory and the instrumental teaching. This technique has not devel-

oped the instrument itself, but it develops the player. By using few fingers it is possible to 

play complex chords in the Stradella system. The persons participated in interviews expresses 

this as something very positive. As it is hard to find a compilation of combinations of 

chords/bass buttons in literature this paper contains one. 

Keywords: Accordion, Accordeon, combined chord/bass buttons, harmonica. 
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Förord 

I och med denna uppsats avslutar jag min instrumental/ensemblelärarutbildning på Musikhög-
skolan i Malmö, vilket har inneburit fyra och ett halvt års givande och inspirerande studier. 
De kombinerade ackord/grundbaskombinationer jag har sammanställt är hämtade från den 
repertoar jag har tagit del av under mina studieår. Kombinationerna förekommer med varia-
tioner och här är det upp till dig som spelar att välja den som passar bäst till just ditt syfte. 

 

 

Jag vill tacka min handledare Thorvald Lidner och likaså min fackhandledare Lars Holm för 
all hjälp och inspiration. Jag vill även tacka följande personer som har hjälpt mig med fakta 
och korrekturläsning: Abraham Cohn, Tommy Nilsson, Håkan Andersson, Magnus Jonsson 
och Dennis Lindgren.  
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1 Inledning 

Jag utbildar mig för närvarande till ensemble/accordeonlärare på Musikhögskolan i Malmö. 

När det gäller instrumentalundervisning kommer jag i mitt framtida yrke att möta elever som 

spelar accordeon, men också elever som spelar dragspel. Accordeonet och dragspelet är till 

stor del lika. Den största skillnaden mellan dessa instrument finns i basdelen (vänsterhanden). 

I basdelen på ett dragspel finns det kopplade ackord, även kallade ackordbasar. Om en ac-

kordbas trycks ner hörs tre eller fyra toner. Dessa kopplingar är bestämda i konstruktionen 

och ger ackordtyperna durtreklang, molltreklang, septimtreklang (7) och förminskad septim-

treklang (dim). Ackordens läggning går inte heller att påverka. Utöver dessa kopplade ackord 

finns det grundbasar som består av enkla bastoner som utan registrering sträcker sig inom 

intervallet en stor septima.   

 

Dragspelets färdigkopplade ackord begränsar alltså instrumentet till att spela enbart ackorden 

dur, moll, septim (7) och förminskad septim (dim). Vilket annat ackordinstrument har en så-

dan begränsning?! Det finns trots detta en lösning som ligger i en speciell spelteknik. För att 

spela mer avancerade ackord kan nämligen två eller flera ackord/grundbasar kombineras. För 

att till exempel spela ett Gm7 kombineras ackordbasarna Gm och Bb dur. Gm innehåller to-

nerna G, Bb och D. Den ton vi nu saknar är tonen F (7) men denna fås genom Bb durackordet 

som innehåller tonerna Bb, D och F; alltså får vi som resultat ett Gm7. 

 

Det är denna spelteknik jag är intresserad av. Vilka ackord kan man nå genom att kombinera 

ackord/grundbasar?  

 

Kombinerade ackord/grundbasar förekommer i få läroböcker, oftast då i form av ett kort av-

snitt av mycket sparsam karaktär. Ofta uppmuntras läsaren dessutom att själv kombinera ac-

kord/grundbasar och på så sätt upptäcka nya kombinationer. I en del läroböcker benämns ac-

kordkombination som ackordimitation och detta kan ibland vara en bra benämning. I vissa 

ackordkombinationer är det nämligen inte möjligt att nå alla toner och då kan det klingande 

resultatet uppfattas som en sorts imitation av det egentliga ackordet.  
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Det finns många modeller av dragspel/accordeon och jag vill poängtera att mitt arbete uteslu-

tande handlar om de dragspel/accordeon som inte har kvinten med i septimackorden (7) samt i 

de förminskade septimackorden (dim). Om kvinten är med i septimackorden försvinner möj-

ligheten att nå vissa ackord, vilket beror på att man får oönskade intervaller på en liten sekund 

med i ackordet.  

 

Jag tror att en elev kan lära sig mycket av att arbeta med kombinerade ackord/grundbasar, 

därför att ett utvidgat harmoniskt tänkande utvecklar elevens musicerande. Jag har sökt in-

formation i läroböcker och framför allt i originalmusik för standardbas. Inom genren jazz an-

vänds ständigt kombinerade ackordbasar och det är härifrån jag hämtat min inspiration. 

 

Metoden med kombinerade ackordbasar utvecklar dragspelets och accordeonets möjligheter 

och kan bidra till något av en renässans för alla dragspelare; själv har jag länge saknat ett ar-

bete som handlar om just detta. Mitt arbete riktar sig främst till alla som spelar drag-

spel/accordeon, men också till alla intresserade som vill utveckla sitt musicerande. 

 

Accordeonet har melodibas, vilket innebär enskilda toner över flera oktaver. Instrumentet är 

också oftast utrustat med en omkopplare (converter), som kopplar melodibas till standardbas. 

Detta arbete behandlar inte melodibas utan koncentreras på standardbas.  

1.1  Syfte 
Jag har ännu inte hittat en uppställning över kombinerade ackord/grundbasar i något lärome-

del och ett av mina syften med arbetet är att göra en uppställning över de kombinationer jag 

lärt mig fram tills nu. Jag vill också att arbetet skall kunna ligga till grund för de personer som 

vill fördjupa sig i ämnet. Dragspelets standardbas är komplicerad och för att förstå dess upp-

byggnad presenterar jag en grundlig genomgång. Jag vill också genom intervjuer bredda mitt 

och läsarens kunnande och på så sätt lyfta fram denna teknik.  

 

Att kombinera ackord/grundbasar när jag spelar är en självklarhet för mig. Jag har haft förmå-

nen att studera för en lärare (Lars Holm) som intresserat sig för denna teknik och använt den i 

sin undervisning.  
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Denna teknik vill jag även förmedla till mina elever och därför tror jag att ett arbete som 

handlar om standardbasens möjligheter kan föda nya tankar och inspirera både ”gamla” och 

”nya” pedagoger till fortsatt utveckling. 

 

Att kombinera ackord/grundbasar utvecklar dragspelet till nya möjligheter, vilket innebär en 

renässans för standardbasen. Med hjälp av nya ackordkombinationer ökas instrumentets möj-

ligheter, dels solistiskt, dels som kompinstrument. 

1.2 Forskningsfrågor 
Eftersom detta ämne sällan förekommer i läromedlen, vill jag genom följande frågor utforska 

denna spelteknik.   

 

Vilka för och nackdelar innebär användandet av kombinerade ackord/grundbasar? 

 

Hur kan användandet av kombinerade ackord/grundbasar påverka dragspelets/accordeonets 

användningsområde?  

 

Hur påverkas det pedagogiska arbetet genom att använda kombinerade ackord/grundbasar? 

Vilka begränsningar rent tekniskt har t.ex. yngre elever när de använder sig av kombinerade 

ackord/grundbasar? 
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2 TEORI 

I detta kapitel presenteras standardbasens 

uppbyggnad. Bland annat är det viktigt att 

förstå hur standardbasens två manualer 

(grundbas och ackordbas) noteras i ett och 

samma notsystem. Centrala begrepp är stan-

dardbas, grundbas, ackordbas och registre-

ring, dessa begrepp är viktiga för att förstå de 

ackord/grundbaskombinationer som presente-

ras. Utgångspunkten här är att kvinten inte 

finns med i septimackorden (7) och i de för-

minskade septimackorden (dim), samt att E är 

lägsta ton i basverket. 

2.1 Standardbasen 
Dragspelets standardbas som också kallas 

Stradella, är på ett instrument med stort om-

fång uppbyggt av sex lodräta knapprader med 

tjugo knappar i var rad. Två av dessa lodräta 

rader är grundbasar och resterande fyra är ac-

kordbasar. Standardbasen noteras i f-klav, ett 

notsystem innehållande grundbas samt ac-

kordbas (Kjellström, 1976). 

 

 

 

 

 

Fig.1Basklaviatur. 
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När man trycker på en grundbas ljuder endast en ton, till skillnad från en ackordbas där tre 

toner ljuder. Första ackordbasen är en durtreklang. Andra ackordbasen är en molltreklang. 

Tredje ackordbasen är en septimtreklang där kvinten är utesluten. Fjärde ackordbasen är en 

förminskad septimtreklang (dim) där kvinten är utesluten. Ackordbasens oktavering kan änd-

ras genom registrering, men inte påverka ackordets läggning. (Kjellström, 1976) Som framgår 

av fig. 1 är C och dess sex rader centrum på basklaviaturen. Första raden, tersbasen E. Andra 

raden, grundbasen C. Tredje raden, C dur treklang. Fjärde raden, C moll treklang. Femte ra-

den, C septimtreklang. Sjätte raden, C förminskad septimtreklang. 

 
Det som avgör vad som finns ovanför samt nedanför C raden är kvintcirkeln. Ovanför C finns 

kvintcirkelns #-tonarter. Nedanför C finns kvintcirkelns b-tonarter. Oavsett vilket steg i kvint-

cirkeln man börjar på är de sex radernas funktion den samma. (Nahlbom/Walter, 1976) 

 

Ett dragspel/accordeon fungerar som ett kombinerat blås- och klaverinstrument. Principen kan 

liknas med ett munspel eller tramporgel. Tonen alstras av stämtungor, som sätts i rörelse av 

luft från bälgen. Stämtungans längd och tjocklek avgör tonhöjden. Stämtungan är monterad på 

en stämplatta, som i sin tur sitter i tonstocken. (Holm, 1989) 

 

Fig. 2 Konstruktion 

 

 

Stämtunga 

 

 

 

 

                                                                Tonstock 

             

Stämplatta 
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2.2 Registrering 
Registerbeteckningars benämning kan variera och tonstockens uppbyggnad kan skilja sig från 

den uppbyggnad jag koncentrerat mig på. 

 

Varje tonstock innehåller tolv toner. Första tonstocken är den med lägst tonhöjd, denna regi-

streras 16 fot. Andra tonstocken fortsätter där 16 fot slutar, denna registreras 8 fot. Tredje 

tonstocken fortsätter där 8 fot slutar, denna registreras 4 fot. Fjärde tonstocken fortsätter där 4 

fot slutar, denna registreras 2 fot. 

 

Omfånget på en tonstock är en stor septima och vilken som är lägsta ton kan variera. På ett 

fullstort instrument förekommer det oftast E-diss. Om man spelar en skala från C till c (Stora 

C till lilla c) oktaverar skalan ner där ”oktavbrottet” finns. I omfånget E- diss finns oktavbrot-

tet på tonen E. Om man vill motverka ”oktavbrottet” kan man välja nästa registrering. Likt en 

orgel finns det registerreglage, vilka man påverkar registreringen med. Symbolerna finns in-

skrivna i notbilden. 

 

Symbolerna är:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 Basregister. 
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Om fyra registreringar är valda, då ljuder fyra oktaver samtidigt. Detta kan medföra en falsk 

förnimmelse av en oändlig skala (Kjellström, 1976). Fig. 4 visar de klingande förändringar 

varje registrering medför. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4 Basregister. 

2.3 Grundbas 
Standardbasens grundbasar och ackordbasar noteras i ett och samma notsystem. Detta system 

kallas AAA-notation (American Accordionist´s Association). 

 

Fig. 5 visar hur man noterar grundbasen (AAA-notation). 

 
 
 
 
 

Fig. 5 Grundbas. 

 

 

Det finns tillfällen då grundbasen noteras över hela systemet, men då brukar det framgå att det 

är bassolo (B.S.). Annars noteras grundbasen enligt fig.5. Den klingande förändringen sker 

när ett tecken för ett register (se fig. 3) finns nedanför systemet. När man skall spela en melo-

di som sträcker sig över flera oktaver i grundbasen krävs det att man registrerar där alla ok-

tavbrott finns. 
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Ett exempel på hur man använder registrering för att motverka ”oktavbrottet” finns i ett ar-

rangemang av Anthony Galla-Rini. Tack vare registreringsfunktionen kan grundbasens stäm-

ma röra sig över ”oktavbrottet” (se takt 1) och för att förtydliga detta har arrangören noterat 

grundbasen klingande.  

I exemplet nedan har arrangören angivit fingersättning samt registrering (Fig.6).  

Fig. 6  The Way you look tonight 

 

2.4 Ackordbas 
Fig. 7 visar hur man noterar ackordbasen (AAA-notation). Fig.7 är liksom fig.5 noterad i 

basklav. 

 
 

 

 

Fig. 7 Ackordbas. 

 

Enligt AAA-notation skrivs endast ackordbasens grundton ut. När man trycker ner en ackord-

bas ljuder som tidigare nämnt tre toner. Över nottecknet anger man ackordets karaktär. 

M = (Major) durackord 

m = (Minor) mollackord 

7 = septimackord 

d = dimackord (förminskat septimackord) (Holm, 1989:14) 
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Fig. 8 AAA- notation. 

 

 

I Tyskland förekommer emellertid notationssätt där ackordbasens toner är utskrivna. Men 

även här finns det beteckningar för ackordets karaktär.  T.ex. C dur- c, C moll- cm, C7- c7, C 

dim- cd. (Holm, 1989:15) 

 

 
 
 
 
 

Fig. 9 Ackordbas, utskriven. 
 

 

Ackordbasens toner är hämtade från standardbasens övre tonstockar (4-fot och 2-fot). Oktave-

ringen kan ändras genom registrering, men inte påverka ackordets läggning. I följande två 

exempel är tonstockarnas omfång E- D#. Om tonen E ligger som baston i ackordet, då förblir 

tonen E lägsta ton i alla ackord i vilka tonen E förekommer. Bilden nedan visar hur ackordba-

sen klingar i E-dur, A- dur och C- dur. (Kjellström, 1976:119) 

 
 
 
           
 
 
      

 

Fig. 10 Ackordbas, klingande. 
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Nedan finns en förteckning av vilka toner som ljuder på varje tangent. 

Fig. 11 Klaviatur- notexempel.   
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Ett känt exempel på kombinerade ackord/grundbasar var när kompositören Hugo Herrmann 

blev ombedd att skriva för dragspel och komponerade sju nya stycken (1927). Redan i tredje 

takten i sats 1 (fig.12), finns kombinationen A dur och A7. Om endast A7 hade använts som 

ackordbas, så hade kvinten varit utesluten. Detta löser kompositören genom att även skriva till 

ackordbasen A dur. I sjätte takten väljer kompositören endast A7, och kan på det sättet uteslu-

ta kvinten. I takt fem kombineras G moll med G dim och på så sätt skapas det ett Gm6 eller i 

en annan situation Em7b5 med tersen som lägsta ton. 

Fig. 12 Herrmann. 
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2.5 Kombinerade ackordbasar 
Eftersom standardbasen är utformad som den är går dessa exempel att transponera över stan-

dardbasens hela omfång. Vid ackordkombinering fördubblas inte toner. A moll ackordbas har 

tonerna E, A och C och kombinerar man detta ackord med C dur ackordbas, är tonerna E och 

C redan använda och den ton som läggs till är tonen G, som är sjunde tonen i Am7. 

 

 

Första exemplet är C dur ackordbas, samt med kombinationerna grundton, tersbas och kvint-

bas.  

 

 

Cm, samt med kombinationerna grundton, tersbas och kvintbas. 

 

 

C6, här kombineras ackordbasen Am med C dur ackordbas, tonen A (6) tillkommer. I andra 

takten tillkommer grundbasen C. I tredje takten finns endast ackordbasen Am med, på så sätt 

utesluts kvinten (G). I fjärde takten är tonen A grundbas och då blir ackordet ett Am7. 
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Cm6, här kombineras Cm med C dim. I andra takten tillkommer grundbasen C. 

 
 
 
 
 
 

 
 
C7, här kombineras C dur med C7. I och med detta blir C7 komplett. I andra takten tillkom-

mer grundtonen C. I tredje takten utesluts ackordbasen C dur, kvinten (tonen G) försvinner. 

Denna variant är den som används mest eftersom C7 redan finns som ett kopplat ackord. 

 
 
 
 
 
 

 

 

C dim, i andra takten tillkommer grundtonen C. I tredje takten kombineras ackordbasen C 

dim med kvintbasen fiss, ackordet blir då ett F# dim. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

C7b5, här kombineras C7 med Gb7, I ackordet Gb7 finns tonerna E, Gb och Bb. Eftersom tonerna 

Bb och E redan finns i C7, tillkommer endast G b (b5). I andra takten tillkommer grundtonen C. 

I tredje takten utesluts C7 och på så sätt fördubblas inte grundtonen med grundbasens C. 
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Cm7, här kombineras Cm med Eb dur. Tonerna Tonen Bb (7) tillkommer. I andra takten till-

kommer grundtonen C. I tredje takten kombineras C grundbas med Eb dur ackordbas och på så 

sett undviks fördubbling av grundbasen/grundtonen C. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cm7b5, här kombineras Ebm med Ebdim. I andra takten tillkommer grundtonen C. En variant 

är att utesluta Ebdim och på så sett undvika att grundtonen fördubblas med grundbasen. Ett 

exempel på detta finns i tredje takten. I fjärde takten är Eb grundbas kombinerat med Ebm och 

Eb dim ackordbas och då blir ackordet Eb6. 

 

 

Cm#5, här kombineras C grundbas med Ab dur, tonerna Ab (#5) C (grundtonen) och Eb (moll 

tersen) tillkommer. Tonen Ab blir genom enharmonisk förväxling tonen G#. I takt två kombi-

neras C grundbas med Ab dur och Cm ackordbas. Tonerna i Ab- durackordet är Ab, C och Eb. 

Tonerna i Cm- ackordet är C, G och Eb. Tonerna G och Ab ligger en liten sekund ifrån var-

andra. Ackordet kallas Cmb6. Denna ackordkombination och ackordbenämning är ovanlig och 

förekommer främst i fransk musik.  
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C9, här kombineras C dur med Gm, tonerna G, Bb (7) och D (9) tillkommer. Tonen G finns 

redan i C dur. I andra takten tillkommer grundtonen C. För att undvika att grundtonen för-

dubblas används i tredje takten ackord/grundbas- kombinationen Gm och G dim med C grund-

bas. Tonerna i G moll är G (5), Bb (7) och D (9). Tonerna i G dim är E (3), G (5) och Bb (7). 

 
 
 
 
 
 

 
 

C^7, här kombineras C dur med Em, tonen H (^7) tillkommer. Tonerna E och G finns redan i 

C dur. I andra takten tillkommer grundtonen C. I tredje takten används endast Em, detta för 

att undvika fördubbling av grundtonen. 

 

 
 
 
 

 

 

C^9, här kombineras C dur med G dur, tonerna H (^7) och D (9) tillkommer. I andra takten 

tillkommer grundtonen C. I tredje takten kombineras C grundbas med G dur, denna kombina-

tion används för att undvika fördubbling av grundtonen C. Det negativa med denna kombina-

tion är att tersen (tonen E) försvinner. Om tersen finns i melodin går denna kombination bra. 
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C^7#5, här kombineras grundtonen C med E dur ackordbas. 

Tonerna E (3), G# (#5) och H (^7) tillkommer. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cm^9, här kombineras Cm ackordbas med G dur ackordbas. Tonerna G, H (^7) och D (^9) 

tillkommer. I andra takten tillkommer grundtonen C. I tredje takten kombineras C grundbas 

med G dur. Det negativa med denna kombination är att tersen Eb saknas. Om Eb finns i melo-

din (diskanten) fungerar denna kombination bra. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Cm9, här kombineras Cm med Gm. Tonerna G, Bb (7) och D (9) tillkommer. I andra takten 

tillkommer grundtonen C. I tredje takten kombineras C grundbas med Eb dur och Gm ackord-

bas. Denna kombination ger en tydligare upplevelse av tonen D (9). I fjärde takten kombine-

ras C grundbas med Gm ackordbas. Det positiva med denna kombination är att grundtonen 

inte fördubblas. Det negativa är att tersen Eb utesluts. Om tersen finns i melodin (diskanten) 

fungerar denna kombination bra. 
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C7b9, här kombineras C7 med Bb dim, tonen Db (b9) tillkommer. I andra takten tillkommer 

grundtonen C. I tredje takten kombineras C grundbas med Bbdim, ackordbasen C7 utesluts för 

att inte grundtonen C skall fördubblas. I fjärde takten kombineras C grundbas med Db dim. 

Tonerna i Db dim är Fb (3), Bb (7) och Db (b9). Med denna kombination utesluts kvinten (tonen 

G) och fördubbling av grundtonen C med grundbasens C undviks.  

Tonen Fb blir genom enharmonisk förväxling tonen E (tersen).  

 

 

C7#9, här kombineras C7 med Eb dur. Tonerna i C7 är E (3), Bb (7) och C (grundtonen), to-

nerna i Eb dur är G (5), Bb (7) och Eb (D#, #9). Tonen Eb blir genom enharmonisk förväxling 

tonen D#.  

 

 

 

 

 

 

 

C11, här kombineras C grundbas med Bb dur. Tonerna Bb (7), D (9) och F (11) tillkommer. 

I andra takten kombineras C grundbas, Bbdur och Gm, tonen G (5) tillkommer. 

Denna kombination kan även förekomma under benämningen C9sus4. 
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Jag har i detta kapitel redovisat samtliga ackord/grundbaskombinationer som jag har lärt mig 

under min studietid. Notexemplen visar hur kombinationerna noteras och kompletteras med 

en närmare teoretisk förklaring.  

3 Metod 

3.1 Intervjuteknik 
Jag har valt att använda en kvalitativ intervjumetod för att få så heltäckande svar som möjligt. 

Patel och Davidsson (2003) skriver bland annat om den kvalitativa intervjutekniken: ”Syftet 

med denna metod är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (s. 78)  

 

3.2 Utformning av intervjuerna  
Jag har valt att intervjua fyra personer i olika åldrar och med olika arbetslivserfarenheter. Det-

ta är ett högst medvetet val från min sida för att ge en så heltäckande bild som möjligt av mu-

sikers/pedagogers åsikter idag. De undervisar på kulturskola samt musikhögskola och deras 

huvudinstrument är dragspel/accordeon. Gemensamt för alla fyra är att de är verksamma mu-

siker i olika sammanhang.   

 

Min första kontakt med intervjupersonerna var via telefon och då berättade jag vem jag är och 

att jag ville göra en intervju med dem. Jag var tydlig med att informera om att intervjun var 

anonym. Sedan berättade jag om mitt examensarbete och att intervjun skulle användas som en 

del i arbetet. Efter att personerna tackat ja till att intervjuas, träffade jag två av dem i respekti-

ve bostad. Intervjuerna varade mellan 25-30 minuter. De övriga två hade ingen möjlighet att 

träffa mig personligen, så efter överenskommelse sände jag dem mina frågor via e-post. Efter 

3-4 dagar fick jag tillbaks deras svar via e-post. 
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3.3 Utformning av frågorna 
Frågornas utformning hänger samman med arbetets syfte, nämligen att förstå hur standardba-

sen är uppbyggd. Användandet av kombinationer förändrar musikerns/elevens musicerande, 

vilka för och nackdelar innebär detta? Här används ibland begreppet kombinationer i samma 

betydelse som det mer fullständiga uttrycket ”kombinerade ackord/grundbasar”. Hur kan an-

vändandet av kombinationer integreras i det pedagogiska arbetet? Kan en yngre elev förstå 

vad som sker vid kombinationer eller bör användandet av kombinationer vänta tills elevens 

elementära musikteorikunskaper utvecklats? 

 

Frågorna berör även utvecklandet av kombinerade ackord/grundbasar i ett historiskt perspek-

tiv. 

 

Nedan följer frågorna i fet stil, samt en närmare motivering till deras innehåll och utformning. 

 

1. Vilka för- och nackdelar innebär användandet av kombinerade ackord/grundbasar? 

Denna fråga ställs för att få veta den intervjuades spontana inställning till att kombinera ac-

kord/grundbasar. Här förväntar jag mig ganska uttömmande svar, där intervjupersonen får 

möjlighet att berätta ganska fritt utifrån sina erfarenheter. 

 

2. På vilka sätt har användandet av kombinerade ackord/grundbasar utvecklat instru-

mentet dragspel/accordeon? Denna fråga ställs för att förstå instrumentets utveckling i ett 

historiskt perspektiv.   

 

3. Hur kan användandet av kombinerade ackord/grundbasar förändra dragspe-

lets/accordeonets repertoar och användningsområde? Dragspel/accordeon förekommer 

allt oftare i nya musiksammanhang. Kan detta vara en effekt av att instrumentets möjligheter 

utvecklats genom att kombinera ackord/grundbasar? Kan vetskapen om instrumentets möjlig-

heter locka kompositörer och arrangörer att skriva musik för instrumentet och på så sätt för-

nya instrumentets repertoar? 

 

4. Hur påverkas undervisningen av användandet av kombinerade ackord/grundbasar 

bl.a. när det gäller harmoniskt tänkande? Hur kan användandet av kombinationer integre-

ras i undervisning? Kan en elev förstå vad som händer när man kombinerar ac-

kord/grundbasar? Denna fråga ställs för att förstå hur pedagoger tänker när det gäller kombi-
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nationer. Är detta en metod man kan lära ut, även om eleven inte förstår den teoretiska inne-

börden av kombinationerna? 

 

5. Finns det några tekniska svårigheter för t.ex. unga elever? Når en yngre elev alla 

grepp? Vilka svårigheter kan uppstå när en yngre elev kombinerar ackord/grundbasar?  

3.4 Analysteknik 
Jag har använt mig av min förkunskap av ämnet för att analysera svaren på frågorna. 

Vid analysen sökte jag efter återkommande teman, mönster och tankegångar. 

Det som saknade relevans för syftet sorterades bort och på så sätt reducerades materialet. 
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4 Resultat 

Här följer resultatet av intervjuerna uppdelade i avsnitt för varje fråga. Citationstecken marke-
rar ett direkt citat från respondenten. Intervjupersonerna motsvaras av siffrorna 1-4. 

4.1  
Vilka för- och nackdelar innebär användandet av kombinerade ackord/grundbasar? 

 

1. Fördelen med att kombinera ackord/grundbasar är att man på ett enkelt sätt kan färga ac-

korden. För att spela t.ex. ett G9 använder man endast tre fingrar. För att spela ett C^7 behövs 

endast två fingrar.    

”En nackdel kan vara att vissa klanger tenderar att bli för grötiga på grund av för många kom-

binationer av ackordbasar” 

 

2. Stradellabasen är en strålande uppfinning i sig, men att kombinera ackord/grundbasar ska-

par nya möjligheter. Man är inte lika låst vid ackorden dur, moll, septim (7) och förminskad 

septim (dim).  

 

”Att kombinera ackord/grundbasar öppnar upp nya möjligheter att spela annan musik på ett 

kanske riktigare sätt” 

 

Nackdelarna är att det är svårt att komma på kombinationer. För att kombinera ackordbasar 

krävs det god kännedom om hur man bygger ackord. Vissa ackordkombinationer är dessutom 

svåra att spela och de problem som uppstår är ofta relaterade till fingrarnas omfång. 

 

3. Fördelen är att det uppkommer fler möjligheter att färga ackorden och dessutom att det går 

att göra genom att använda färre fingrar än till exempel på ett piano. 

 

Nackdelen med standardbasen är att önskvärda omläggningar av ackorden är ogenomförbara. 

I och med detta hamnar en del ackordkombinationers toner för nära varandra och det resulte-

rar i att kombinationen inte låter bra. 
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4. Det kan vara en nackdel om man inte förstår vad som händer när man kombinerar ac-

kord/grundbasar. Det krävs en god teoretisk kännedom om hur standardbasen fungerar, man 

bör veta vilka toner som ingår i de ackord som används och på så sett förstå att det ibland 

handlar om en ”bluff” eller en ackordimitation. Om man inte har den förkunskapen när man 

använder denna teknik, då kan detta vara en nackdel.  

4.2 
På vilka sätt har användandet av kombinerade ackord/grundbasar utvecklat instrumen-

tet dragspel/accordeon? 

 

1. Instrumentet har inte utvecklats alls, däremot har en del kompositörer försökt att få fram 

klangkombinationer. Men här måste man också arbeta med att registrera, så att man kommer 

ifrån det faktum att alla ackord inte hamnar i lilla och ettstrukna oktaven. 

 

2. ”Det är ingen instrumentteknisk utveckling, däremot har möjligheten att spela nya ac-

kord/grundbaskombinationer ökat instrumentets användningsområde”  

 

Användandet av dessa ”nya” ackord/grundbaskombinationer kan medföra att dragspelets ac-

ceptans bland andra musiker ökar. Även instrumentet i sig blir lite mer intressant, dels för 

lyssnaren, dels för dem som arrangerar musik för instrumentet.  

 

3. ”Repertoaren för dragspel har härigenom utökats med inslag av modernare och intressanta-

re harmonik” 

 

4. Det har knappast utvecklat instrumentet i sig. Däremot utvecklas den som spelar. 

En person som börjar spela standardbas tröttnar nog ganska fort på de fyra varianter av ackord 

som finns och då kan ackord/grundbaskombinationer vara ett spännande sätt att utveckla sin 

kännedom om instrumentet och lära sig musikteori genom sitt spelande. 
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4.3 
Hur kan användandet av kombinerade ackord/grundbasar förändra dragspe-

lets/accordeonets repertoar och användningsområde? 

 

1. Om fler dragspelare hade lärt sig att hantera kombinerade ackordbasar och använt dessa på 

ett lika naturligt sätt som de använder de fasta ackordbasar som finns i den så kallade Stradel-

labasen, kanske vi hade haft en mer harmoniskt utvecklad folklig repertoar på instrumentet.  

 

”Kanske hade fler duktiga husbehovsdragspelare även gett sig på annan typ av musik än 

gammeldansmusiken och på ett tidigare stadium i instrumentets historia skapat en större gen-

rebredd tack vare användandet av kombinerade ackordbasar” 

 

2. ”Jag tror inte att användandet av kombinerade ackord/grundbasar har förändrat repertoa-

ren”  

 

Dragspelets repertoar har alltid varit blandad, däremot kan det medföra att viss musik spelas 

på ett riktigare sätt. Eftersom standardbasen har sina färdigkopplade ackord, har färgningar 

varit tvungna att spelas i högerhanden (diskanten).  

 

”Det är många som tror att dragspelet är låst till att spela dur och moll, men kombinationerna 

kan visa att det går att göra annat också” 

 

3.  Detta område är numera relativt uttömt och utforskat sedan många år tillbaka i tiden.  

 

Det finns många som använt sig av denna teknik, bl.a. den svenske dragspelaren och kompo-

sitören Egil Hauge. Kombinerade ackord/grundbasar förekommer i många av Egil Hauges 

kompositioner. Här kan också nämnas den italienska kompositören Luciano Fancelli. 

 

”En bra sammanställning och ett tydligt, överskådligt schema vore dock mycket önskvärt. Inte 

minst i undervisningssyfte” 

 

4. Att kombinera ackord/grundbasar är inget nytt, det finns många som använt sig av denna 

teknik. Till exempel började Anthony Galla-Rini (se ovan) använda sig av denna teknik gans-

ka tidigt i instrumentets historia. 
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”Man kan ofta på ett ganska enkelt sätt få till lite häftiga färgningar i vänster hand och det 

kanske då kan inbjuda till en viss typ av repertoar” 

 

Denna teknik kan inbjuda till att spela andra genrer och allmänt förändra ens idéer om vad 

man kan göra på instrumentet. 

4.4 
Hur påverkas undervisningen av användandet av kombinerade ackord/grundbasar bl.a. 

när det gäller harmoniskt tänkande? 

 

1. Om man talar om för eleven på vilket sätt man bygger upp ett ackord från grunden, hur 

man med hjälp av prim, ters och kvint bygger upp en dur respektive molltreklang, kan kanske 

eleven efter ett antal ”ackordövningar” själv börja leka fram olika kombinationer. Man kan 

även låta eleven själv upptäcka att det finns gemensamma toner mellan olika ackord, t.ex. att 

C durs grundton även kan vara mollters i a moll. 

 

2. ”Användandet av nya och fräcka klanger i standardbasen kan intressera fler elever” 

 

Äldre elever, som t.ex. går på ett estetiskt program, kan binda samman dessa kunskaper när de 

lär sig musikteori, t.ex. när det gäller färgningstoner och hur man bygger upp ackord. Detta 

kan vara en bra länk mellan teorin och spelandet. 

 

3. ”Eftersom det hela grundar sig på kombinationer av treklanger tror jag att det är begripligt 

endast för dem som kommit en bit på vägen beträffande ackorduppbyggnad och harmonilära. 

För många andra framstår det säkert som rotvälska, särskilt då man inte exakt vet vilka toner 

respektive ackordbas innehåller och i vilken omläggning ackordet ligger” 

 

4. Detta kan vara en bra teknik att använda i undervisning. Men det krävs förkunskaper om 

hur ackorden är uppbyggda och med hjälp av dessa förkunskaper kan man sedan lyssna och 

lära och kanske så småningom själv upptäcka ”nya” kombinationer. I vissa fall blir kombina-

tionen en bluff eller en ackordimitation, tonerna finns där, men inte i den ordningsföljd som 

låter bäst.  

 29



4.5 
Finns det några tekniska svårigheter för t.ex. unga elever? 

 

1. ”Elever med för liten vänsterhand har svårt att nå vissa trippelgrepp” 

 

2. Det negativa är avståndet, vissa kopplingar blir svåra t.ex. för en elev med små fingrar. 

 

”Huruvida eleven lyckas beror på utlärningen, om det inte krånglas till för mycket skall det 

inte vara några problem”   

3. Kombinerade ackord/grundbasar medför dessvärre ofta stora och ologiska grepp. 

Elever med små fingrar kan därför ha problem med att kombinera ackord/grundbasar vars 

omfång är för stort. 

 

”Många yngre elever upplever dessutom dessa färgade ackord som orena och falska.  

Ackordkombinationer måste i mitt tycke grundas på teoretiska förkunskaper som vanligen 

bottnar tidigast i högstadieåldern, vare sig de spelas i standardbasen, melodibasen eller dis-

kanten” 

 

4. Det finns vissa grepp som kan vara svåra för eleven att nå, framför allt de grepp som inne-

fattar andra och femte fingret. Man kan ge eleven övningar som underlättar dessa grepp. Lik-

nande problem kan uppstå när eleven skall kombinera tre fingrar (knappar). 
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4.6 Sammanfattning av resultatet 
Vilka för- och nackdelar innebär användandet av kombinerade ackord/grundbasar?     

 

Fördelarna är att det uppkommer fler möjligheter att färga ackorden genom att använda färre 

fingrar. Instrumentet är inte lika låst vid de färdigkopplade ackordbasarna (dur, moll, 7, dim).  

 

Nackdelarna är att vissa ackordkombinationer kan tendera att bli otydliga på grund av för 

många ackord/grundbas kombinationer. En anledning till att kombinationerna blir otydliga är 

att önskvärda omläggningar av ackorden inte går att genomföra. Det som då händer är att to-

ner hamnar för nära varandra i ackorden. Det kan vara en nackdel om man inte förstår vad det 

är som händer när man kombinerar ackord/grundbasar. När denna teknik används bör man 

alltså ha en god kännedom om hur ackord är uppbyggda. 

 

På vilka sätt har användandet av kombinerade ackord/grundbasar utvecklat instrumen-

tet dragspel/accordeon? 

 

Instrumentet i sig har inte utvecklats, däremot har den som spelar utvecklat sin kunskap, fan-

tasi och teknik. Detta kan göra dragspelet/accordeonet mer intressant, dels för andra musiker, 

men även för kompositörer och arrangörer.  

 

Hur kan användandet av kombinerade ackord/grundbasar förändra dragspe-

lets/accordeonets repertoar och användningsområde? 

 

Om fler dragspelare intresserat sig för att kombinera ackord/grundbasar, hade vi nog haft en 

mer harmoniskt utvecklad folklig repertoar.  Det finns många kompositörer i historien som 

använt sig av ackord/grundbas kombinationer och användandet av denna teknik är inget som 

är nytt. Svenska dragspelaren och kompositören Egil Hauge var en flitig användare av dessa 

kombinationer. Namn som också bör nämnas i sammanhanget är Luciano Fancelli och An-

thony Galla-Rini. 

 

Hur påverkas undervisningen av användandet av kombinerade ackord/grundbasar bl.a. 

när det gäller harmoniskt tänkande? 
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Detta kan vara en bra teknik att använda i undervisning. Eftersom det hela grundar sig på tre-

klanger, kan denna teknik användas relativt tidigt i elevens utveckling. För att förstå och an-

vända denna teknik krävs det kunskaper i elementär musikteori.  

 

Elever som läser musik på högre nivå kan länka samman musikteorin med sitt spelande. 

 

Användandet av spännande ackordkombinationer kan intressera elever, locka dem till att själ-

va kombinera ackord/grundbasar och på så sätt upptäcka nya kombinationer. 

 

Finns det några tekniska svårigheter för t.ex. unga elever? 

 

Kombinerade ackord/grundbasar medför dessvärre ofta stora och ologiska grepp. De grepp 

som innefattar andra och femte fingret är ofta svåra att nå. Ett sätt att hjälpa eleven är att ge 

övningar som underlättar dessa grepp.  Kombinerandet av ackord/grundbasar kan utveckla 

handens tekniska färdigheter. 
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5 Slutdiskussion 

Standardbasen i sig är en komplicerad konstruktion. Det finns många, inklusive mig själv, 

som tycker att detta ämne är komplicerat. Med dessa tankar som utgångspunkt har emellertid 

detta arbete varit mycket stimulerande och intressant att skriva. Forskningsfrågorna (se 1.2) 

speglar de tankar jag hade när jag fick idén att skriva om detta ämne. Jag låter därför dessa ge 

struktur åt den avslutande diskussionen. 

 

Vilka för- och nackdelar innebär användandet av kombinerade ackord/grundbasar?  

När det gäller fördelarna är det möjligheten att spela färgningar i standardbasen som domine-

rar svaren i intervjudelen. Eftersom instrumentet är konstruerat med färdigkopplade ackord är 

denna teknik med att kombinera ackord/grundbasar mycket användbar. Positivt är också att 

kombinationerna ofta innefattar få fingrar. 

 

När det gäller nackdelarna nämns det faktum att vissa kombinationer tenderar att bli otydliga.  

En anledning till detta är att det inte finns någon möjlighet att påverka ackordens läggningar. 

Tonerna hamnar i samma oktav och kan inte spridas ut som på t.ex. ett piano. För att förstå 

och använda denna teknik krävs därför god elementär musikteorikunskap. Den som spelar 

måste förstå hur ackorden är uppbyggda.  

 

Något som också framkommer i intervjuerna är att det är viktigt att veta vilken som är lägsta 

ton i basverket, detta för att förstå vilka intervall som ”krockar” eller gör kombinationen otyd-

lig. Detta stämmer väl överens med det som framkommer i kapitel 2.2. 

 

Kan användandet av kombinerade ackord/grundbasar påverka dragspe-

lets/accordeonets användningsområde? Förhoppningsvis upptäcker fler kompositörer och 

arrangörer dragspelets/accordeonets vidgade möjligheter genom användandet av kombinerade 

ackord/grundbasar. Detta i sin tur kan medföra att instrumentens användningsområden ökar. I 

intervjuerna framgår det att instrumenten dragspel/accordeon inte har utvecklats som instru-

ment, däremot har den som spelar utvecklat sin fantasi och musikteorikunskap.  
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När jag läser ackorduppställningen i kapitel 2.5 och inser att standardbasens samtliga ackord 

är dur, moll, 7, och dim, så kan jag inte annat än förundras över hur många fler färgningar 

som faktiskt går att få fram i standardbasen när man kombinerar ackorden. Ackordets lägg-

ning blir inte alltid det mest ideala, dels för att ackorden hamnar inom samma oktav och dels 

för att tonerna inte går att sprida ut. Men detta har man överseende med, eftersom samtliga 

färgningstoner finns med. Det handlar om att vänja örat vid dessa ackord. 

 

Hur påverkas det pedagogiska arbetet genom att använda kombinerade ac-

kord/grundbasar? Vilka begränsningar rent tekniskt har t.ex. yngre elever när de an-

vänder sig av kombinerade ackord/grundbasar? Att kombinera ackord/grundbasar kan 

ställa till det för vissa elever. Det innebär ofta stora och ologiska grepp. Här framkommer det 

av intervjuerna att det är viktigt att ge eleven förövningar och på det sättet vänja honom/henne 

vid att ta dessa grepp. Vad man också nämner som svårigheter är de kombinationer som inne-

fattar två-tre fingrar. Om jag tar mig själv som exempel, så tog det ett bra tag innan jag börja-

de använda mig av kombinationer, numera gör jag dem rent automatiskt. Jag tror det handlar 

om att vänja handen vid dessa grepp och på så vis även utveckla handen rent motoriskt.  

 

En del elever måste dessutom vänja sig vid dessa kombinerade klanger, ty för ett otränat öra 

kan dessa kombinationer uppfattas som falska och orena. Detta har antagligen att göra med 

det faktum att vissa intervall hamnar för nära varandra i ackorden. Eller också vet den som 

spelar inte om att hon/han har kvinten med i septim och de förminskade septimackorden. Där-

för är det viktigt att förstå och veta vad det är som händer när man kombinerar ac-

kord/grundbasar. 

 

Som jag skrev i syftet 1.1, vill jag att detta arbete skall kunna ligga som grund och inspirera 

de personer som vill fortsätta att utveckla det här ämnet. Förslagsvis kan jag rekommendera 

framtida examensarbeten arbeten som tar upp instrumentets konstruktion, hur man stämmer 

instrumentet dragspel/accordeon och vilka svårigheter och problem detta kan innebära. 
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