
 

 

Tonala skillnader mellan två 
gitarrer med olika 

kroppstjocklek 
 

 
 
 

 

David Holm 

Gitarrbyggeri 

 

 

Linköpings universitet 

Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design 

Stockholm 2007-05-15 

REG NR: LIU-IEI-TEK-G--07/0006—SE 

 



 

 

Sammanfattning 
Som Gitarrbyggare är det uppenbart en fördel om man kan styra och 
förstå vilka parametrar som styr klangens karaktär. För att närma mig 
denna svårtolkade djungel av variabler som styr tonen i en gitarr har jag 
låtit bygga två gitarrer var av den ena, gitarr 2, byggdes med mindre mått 
och därmed mindre massa i gitarrkroppens lock, botten och sargar. 

Syftet var att jämföra de två gitarrerna och klargöra om det fanns en 
markant skillnad och vad den var, i gitarrernas förmåga att producera ljud. 
Tanken var också att pröva tesen: stark men kort, svag men lång ton. 
Också huruvida ett tunnare bygge har lättare för att producera en stark 
men kort ton och vice versa. 

Instrumenten har granskats av fem stycken gitarrister, en gitarrbyggare 
och en Docent i Tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm.   

Den relativt uppenbara slutsatsen är att gitarr 2 låter lite starkare och har 
både tydligare bas och diskant men att flertalet av gitarristerna tyckte 
bättre om gitarr 1. Denna har mer massa för tonen att hänga kvar i. Många 
gitarristers önskan är att få mer tonstarka instrument men tillför man det 
ena och tvingas förlora det andra blir gitarristen inte nöjd i alla fall. För att 
tillgodose musikern bör man nog låta massan vara kvar och se till så att 
instrumentet svarar tillräckligt snabbt. Klart är också att avsaknaden av ett 
större antal referensgitarrer begränsar resultatets relevans. 

En vidare slutsats är att tesen stark men kort, svag men lång ton stämmer. 
Denna tes kan direkt härledas till de två testade gitarrerna. 

 

 

 



 

 

Abstract 
As a guitarbuilder it’s an advantage if you can control and understand what 
is creating the character of the tone. To approach this vast jungle of 
variables that controls the tone in a guitar, I built two guitars and in one, 
guitar 2, reduced the thickness of soundboard, back and sides.  

The purpose was to compare the guitars and establish if there was a 
significant difference and what it was, in the guitars ability to produce 
sound. The thought was also to try the thesis: loud but short, long but 
moderate tone. Also if a lighter built guitar has an advantage in producing 
a loud but short ton and vice versa. 

The instruments has been examined by five guitarist, one guitarbuilder and 
a professor in Speech, music and hearing at KTH in Stockholm.  

The relative obvious conclusion is that guitar 2 is a bit louder and has a 
clearer  base and treble but the more part of the guitarists fancied guitar 1 
better. This one has got more mass fore the tone to stay alive with. A lot of 
guitarists wish is to get louder instruments but if you ad one thing and are 
forced to lose another the guitarist will not be happy anyway. To provision 
the musician one ought to leave the bodymass  alone and see to that the 
instrument responds sufficiently fast. Clear is also that the lack of a large 
number referenceguitars limits the results. 

One further conclusion is that the test: loud but short, long but moderate 
tone is correct. This thesis is directly bound to the two tested guitars. 



 

 

Förord 
Detta examensarbete är gjord av en gitarrbyggare för gitarrintresserade. 
Den är nedtecknad av en sista årselev i gitarrbyggeri (120 p). Jag skulle 
vilja tacka alla musiker som ställt upp på att jämföra mina två instrument 
och bidragit till denna studie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Gitarr 1, gesällprov Bild 3. Gitarr 2, referensgitarr 
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1 Inledning 
Som gitarrbyggare är det uppenbart en fördel om man kan styra och förstå 
vilka parametrar som styr klangens karaktär. För att försöka fördjupa sin 
förståelse om hur och varför en klassisk gitarr låter och beter sig som den 
gör kan man t.ex. låta lyssna till två stycken så likt byggda gitarrer som 
möjligt, med endast en större avvikelse dem emellan. Denna rapport är en 
summering av ett sådant försök. De båda instrumenten är byggda på Carl 
Malmstens CTD i Stockholm under året 2006. 

1.1 Syfte  
Syftet med detta experiment var att klargöra om det finns en markant 
skillnad och vad den är, i en gitarrs förmåga att producera ljud om man 
minskar på tjockleken i gitarrkroppens lådkonstruktion. Tanken var också 
att pröva tesen: stark men kort, svag men lång ton. Också huruvida ett 
tunnare bygge har lättare för att producera en stark men kort ton och vice 
versa. 

1.2 Metod 
Genom att använda gesällprovets byggda gitarr som utgångspunkt 
byggdes direkt efter ytterligare en klassisk gitarr på ett så likvärdigt sätt 
som möjligt men med undantag av att lock, sarger och bottens tjockleks 
dimensioner reducerades kraftigt. Likadana träslag från samma sågverk 
men troligen inte ur samma trästock har används till de två instrumenten. 
För att fastslå om skillnad förekommer har fem stycken professionella 
gitarrister och en gitarrbyggare fått jämföra de två och sedan ombetts dela 
med sig av sin upplevelse. Docent Erik Jansson på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm har låtit göra en mätning för att utröna om man kan 
se märkbara skillnader med en frekvensanalys av resonanslådans 
grundfrekvens och luftresonans.  
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2 Val av gitarrkoncept 
Valet av gitarrens koncept var enkel. Den Holländske gitarrbyggaren Alex 
van der Horst som bygger gitarrer under namnet Alejandro har under lång 
tid inspirerat mig med sitt utvecklande av gitarrlockets utformning och 
uppstyvning av dess insida. Han har under många år arbetat fram ett 
koncept som producerar en varm och romantiskt ton. Med en något 
mindre kropp lyckas denna man få en bärig men ändå snabbt svarande 
ton. Vad är det som gynnar detta fenomen? En operasångare har förmåga 
att projicera ett starkt ljud lång väg med hjälp av både kroppens och 
huvudets vibrationer. Kombinationen av bröst och huvudklang ger 
sångaren fördel att nå längre i salen. Det är i huvudsak massans mängd 
och densitet som ger tonen förmågan att generera större eller mindre 
svängningar. Vi måste alltså ha vibrationer och massa för att skapa ett 
ljud. I en gitarrkropp tillkommer faktorn; styvhet. För att den svagare 
strängens vibrationer ska fortplantas i en gitarrkropp styvas massan upp 
med hjälp av att man limmar på extra bitar av trä som förstärkning. Ett 
styvare men samtidigt inte allt för tjockt lock producerar starkare ljud. Som 
liknelse kan vi se till ett uppspänt trumskinn på en trumma vilket har 
liknande egenskaper. Det ger inom vissa ramar ett högre och starkare ljud 
ifrån sig vid tillslag desto mer uppspänt och tunnare det är.  

2.1 Ändringar i gitarrens koncept 
Således är Alejandros handbyggda gitarrer ett idealiskt system att jobba 
med om man vill förstå hur massa, styvhet och vibrationer hör ihop. Jag 
byggde två och tog helt enkelt på den ena bort en stor del av massan från 
gitarrens kropp. I sammanhanget handlar det om tiondels millimetrar som 
avverkas från locket, sargerna och bottens tjocklekar men har stor 
betydelse för tonens förutsättningar. Genom att tunna ut gitarrlådans 
ämnen tar man även bort en del av dess styvhet. För framtida experiment 
kan man och skulle jag försöka väga upp den förlorade styvheten med fler 
förstärkningar eller limma in kolfiberpapper på valda ställen. Detta för att 
ge stadga åt träts förlorade styvhet och egenskaper. Dock ändrar man på 
tonens karaktär om man manipulerar med olika material eller utformningen 
av förstärkningarna. Vidare tankar rörande detta krävs. 
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3 Konstruktion och mått 

3.1 Skillnaden i tjocklek 
Tre delar på gitarr nr 2 tunnades ut: locket, sargerna och botten. 

Dimensioner: 

Gitarr 1 Mm Gitarr 2 Mm 

Lock 2,5 Lock 1,9 

Sarger 2,0 Sarger 1,7 

Botten 3,0 Botten 2,4 

 Tabell 1. Dimensioner 

Tabell 1: Mm står för millimeter i tjocklek. 

Lock och botten tunnades i snitt ut 0,6 millimeter vardera. Detta bedömdes 
vara bristningsgränsen då de började bli allt för ostabila och skulle om 
ändå tunnare, i längden inte klara strängarnas drag eller någon som helst 
oöm behandling. Sargerna togs ner 0,3 millimeter till den bedömda 
gränsen att fortfarande klara av att överföra lockets svängningar till botten. 
En allt för instabil sida skulle fördärva experimentet och döda 
svängningarna mellan lock och botten. 

 Bild 4. Gesällritning, ritning för gitarr 1 och 2 
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3.2 Virkesval 
Till de två klassiska gitarrer som byggdes användes traditionellt gitarrvirke med 
god resonansförmåga. Med god resonansförmåga menas att virket har liten inre 
friktion. Ju större inre friktion trädet har ju sämre ljudåtergivande egenskaper har 
det. Exempel på ett dåligt virke för att bygga gitarr av är Asp eller Bok. Som 
kontrast är vissa typer av Cypress och Lönn ypperligt att bygga med. Olika 
trädslag har olika egenskaper med olika karaktär i sin ton som följd.  

   Tabell 2. Virkesval  

 

 

 

Lock Gran, Picea abies  

Tonribbor och bjälkar Gran, Picea abies  

Sarger och botten Ostindisk Jakaranda, Dalbergia latifolia 

Bjälkar i botten Mahogny, Swietenia macrophylla 

Tagglister Gran, Picea abies 

Hals Ceder, Cedrela odorata 

  

Halsförstärkning Ebenholts, Dispyros tomentosa 

Greppbräda Ebenholts, Dispyros tomentosa 

Huvudplatta Ebenholts, Dispyros tomentosa 

Stall Ebenholts, Dispyros tomentosa 

Stallben och sadel Ben 

Kantlist Ostindisk Jakaranda, Dalbergia latifolia 

Åder Lönnfaner, Acer pseudoplatanus 

Ytbehandling Cellulosalack 
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3.3 Gitarrernas mått 
Gitarrens mått i millimeter(mm) efter bokstavsmarkeringar på bild 5: 
Då de båda gitarrerna har samma mått, tas en upp som exempel. 

A→B: 280 mm 

C→D: 368 mm 

E→F: 470 mm 

G→F: 996 mm 

Sargens höjd vid punkten: 

E: 90 mm 

A: 92mm 

C: 94 mm 

F: 94 mm 

  

Mensur: 650 mm 

Stallets totala bredd: 144 mm 

Ljudhålets öppning i diameter: 87 mm 

Sadelns bredd: 50 mm 

12:e bandets bredd: 60 mm 

 

 

 

 

 

 Bild 5. Gitarrernas mått 
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3.4 Avvikelselista 
Några mindre ändringar gjordes på gitarr 2 för att göra instrumentet unikt. 

Huvudet: Ett faner limmades på baksidan av huvudet som utsmyckning. 
Ytterligare en limfog på huvudets baksida ger försumbar applicerad vikt 
och betyder för mätningarnas av resonanslådans resultatresultat 
förmodligen knappt mätbara avvikelser. Då ger olikheterna i halsvirkets 
densitet och fiberriktning större avvikelser i testen. 

 

 

 

 

 

Mekanik: Av kostnadsskäl fick gesällprovet bära mekanik av märket Sloan 
och referensgitarren förgylld mekanik av märket Schaller. Mekaniken av 
märket Sloan är fåtalet gram tyngre och borde teoretiskt sett ge gitarr 1 
fördel i tonlängd men efter ha testat båda mekanikerna på gitarr 2 utan 
hörbar skillnad betraktas även detta som försumbart. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Gitarr 2, vy 
bakifrån 

Bild 6. Gitarr 1, vy 
bakifrån 

Bild 8. Gitarr 2, detalj 
huvud 

Bild 9. Gitarr 1, detalj 
huvud 
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Rosetten: Byttes ut för artistisk variation och för att kunna skilja gitarrerna 
åt. Dessa har samma vikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Skyddsplatta: En skyddsplatta limmades fast bakom stallet för att skydda 
locket om strängen eventuellt skulle brista eller släppa. Gitarr 1 fick en vit 
och gitarr 2 fick en genomskinlig sådan av samma material. Samma vikt 
även på dessa. 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Gitarr 2, detalj rosett Bild 10. Gitarr 1, detalj rosett 

Bild 12. Gitarr 1, detalj stall Bild 13. Gitarr 2, detalj stall 
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3.5 Konstruktion 
Byggsättet som användes var av traditionellt spanskt slag där man utgår 
ifrån kroppens infästning i halsen. Denna metod och byggsätt kallas för 
integrerad hals. Det går ut på att halsen görs i ordning med urtagning i 
halsklossen för lockets infällning i nivå med halsens ovansida (nedvänd på 
bild 12) och två snitt för sargerna som skjuts in ca 70 % av halsen bredd 
och limmas fast. När botten limmas på halsens läpp (ljusa delen av halsen 
på bild 12) blir detta en av de starkare konstruktioner där hela kroppen är 
fäst i halsen. Alternativet till detta är att ge halsen en tapp och limma 
denna i en färdigbyggd kropp. Bild 12 visar hur lock och sarger är på plats 
och limning av sargernas förstärkningar är i sitt slutskede. Man ser också 
arbetsplattan som gitarrerna byggdes i. Detta är en fixtur som ger stöd för 
instrumentet under större delen av byggprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Integrerad hals 

Bild 15. Gitarr i arbetsplatta 
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4  Speltest 
Personerna som verkade som testpersoner var: 

Mats Bergström, gitarrist. Sverige. 

Magnus Andersson, gitarrist. Sverige. 

Alejandro, gitarrbyggare. Sverige, Holland. 

Christer Karlberg, gitarrist. Sverige. 

Fabio Zanon, gitarrist och dirigent. Brasilien. 

Octavian Badéa, gitarrist och gitarrpedagog. Sverige. 

4.1 Testpersonernas bedömning 
Mats Bergström: 

Gitarr 1: Fick känslan av att gitarren gav ett bra svar. Mycket lättspelad. 
Gitarr 2: Upplevde att basregistret var större och tydligare och hade en 
bättre övergång till diskanten. 

Magnus Andersson: 

Gitarr 1: Tyckte att gitarr nr 1 svarade bättre på tillslag av snabb karaktär. 
Reagerade mycket bättre på vibrato. 
Gitarr 2: Menade att basregistret klingade ut mer och kändes större. 

Alejandro: 

Gitarr 1: Hade för lite bas och detta p.g.a. underdimensionering av lockets 
tjocklek på ett fåtal vitala områden. 
Gitarr 2: Med förståelse om härstamningen av gitarrernas inspiration (se 
val av gitarrkoncept, sid. 2) menade han att första strängen på gitarr nr 2, 
vilket menas höga e-strängen, hade betydligt bättre yttryck än sin förlaga, 
gitarr 1. Största skillnaden var att övre diskanten var tydligare på gitarr 2. 

Christer Karlberg: 

Gitarr 1: Upplevde denna som mjukare, personligare och med mer botten i 
ett varmare basregister. 
Gitarr 2: Tyckte han kändes som en mer ”traditionell klassisk gitarr” med 
lite större, torrare ton utan särdeles mycket värme. Gitarren kändes 
jämnare över alla register vilket hjälptes av något stabilare diskantregister.  
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Fabio Zanon: 

Gitarr 1: Tyckte gitarr nr 1 var ett klart bättre instrument och upplevde 
basregistret på denna som varmare och fylligare. Menade att för sin 
spelstil svarade gitarren bättre och snabbare. 
Gtiarr 2: Kraftfullare men svårare att forma tonen. 

Octavian Badéa: 

Gitarr 1: Menade på att gitarr nr 1 hade en bättre och öppnare bas, något 
briljantare diskant och var betydligt mer lättspelad i form av svarande 
toner. 
Gitarr 2: Upplevde han ha en mer jämt fördelad tonmassa. Poängterade 
att han inte menade volym utan gitarrkroppens förmåga att producera 
varje ton likvärdigt.    
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5 Mätning av luftresonans och grundfrekvens 

5.1 Resonans 
Resonans är ett allmänt fenomen hos vibrerande system som innebär att 
en periodisk pådrivande kraft leder till att systemets svängningsamplitud, 
accelerationer och energiinnehåll ökar. Ökningen beror av frekvensen och 
blir maximal då frekvensen är nära lika med det odämpade systemets 
egenfrekvens1 (grundfrekvens). Som en förenklad guide kan man säga att 
en ton nära en resonanstopp blir stark men kort. Olika resonansen 
påverkar gitarrens ton på olika sätt. För byggaren är utmaningen att hitta 
den ultimata kombinationen för att producera ett visst typ av ljud. 

Hertz, Hz, är (den härledda) SI-enheten för frekvens, uppkallad efter 
Heinrich Hertz. 1 Hz är 1 händelse per sekund. Händelsen som avses är 
vanligen svängningar eller perioder hos någon form av vågor, men hertz 
kan användas för att beskriva alla periodiska förlopp2. ca 440 Hz är ett 
struket A, A1. 

Decibel (dB), en tiondels bel (B), är ett logaritmiskt, jämförande mått som 
brukar användas för att ange och mäta signal- och ljudnivå3. Ett normalt 
samtal brukar ha en ljudstyrkenivå inom 60 till 70 dB. 

5.1.1 Helmholts-resonator 
Gitarrens luftrum inuti kroppen plus ljudhålet bildar en helmholtz-resonator. 
En resonator av denna typ består av ett omslutet luftrum och en öppning, 
Ett bra exempel är en flaska där du har en luftvolym, en flaskhals och en 
öppning. Genom att blåsa i flaskans öppning får man en ton. Detta är 
luftresonansen4. Helmholtz kom på att man kan styra luftfrekvensen 
genom att ändra på variablerna luftvolymen, öppningens area och hålets 
längd (flaskhalsen). I detta testet har man inte ändrat några mått på de två 
objekten men förmodligen påverkat variabeln luftvolymens stöd och fått 
utfall på luftresonansen i gitarr 2, se Diskussion sid 11. 

                                                      

1 Wikipedia - den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Resonans 

2 Wikipedia - den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Hertz 

3 Wikipedia - den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel 

4 Nilsson, M. (2003): Att mäta gitarrkvalitet – fysikaliska mätningar och ett lyssningstest. 
http://www.speech.kth.se/prod/publications/files/1652.pdf 
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5.2 Mätningens metod 
Erik Jansson, Docent på institutionen för Tal, musik och hörsel på 
Kungliga Tekniska Högskolan gjorde en mätning av grundfrekvensen och 
luftresonansen på de båda objekten. Testet genomfördes på KTH och gick 
till på så vis att man knackade med en mycket liten hammare innehållande 
en mikrofon på gitarrernas stall då det är där som strängens vibration är 
som starkast för gitarrkroppen. Signalen leds till en dator som gör om 
svängningarna till en läsbar kurva. Tio knackningar gjordes på vardera 
gitarr varefter ett medelvärde räknades fram av datorn. Efter att alla 
störande faktorer som orsakade biljud hade eliminerats, strängarna 
dämpats upp med en fiberduk på tillfredsställande sätt genomfördes två 
mätningar. Mätningen med störst avvikelse mellan instrumenten redovisas 
som bilaga 1, DH 14, gitarr 2 och bilaga 2, DH 13, gitarr 1.  

5.3 Mätningens resultat 
DH 13, gitarr 1 uppnådde för luftresonansen ett värde av 98 Hz och fick en 
grundfrekvens som låg på 225 Hz. Den totala dB nivån var 11.679,  
se bilaga 2.  

DH 14, gitarr 2 uppgav värdena 95 Hz för luftresonansen, 225 Hz för 
grundfrekvensen och det totala dB 12,019, se bilaga 1.  
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6 Diskussion 
Att svaren från de olika testpersonerna skulle komma att skilja sig så 
kraftigt åt sinsemellan blev till min förvåning. Uppenbart är att många 
variabler spelar in när man låter testpersonerna tolka fritt. Mest 
utmärkande är spelstil, musikval, förväntningar av en gitarr, en sådan 
enkel sak som dagsform och framförallt vilka gitarrer de spelar på till 
vardags vilka blir en ofrivillig referens om hur det brukar låta. Bevis på 
detta är att ca hälften av gitarristerna tyckte att basregistret var ”bättre” på 
gitarr 1 och andra hälften att det var ”bättre” på gitarr 2. Dock var det ingen 
som menade att basregistret var i dB lägre på gitarr 2. Detta betyder att 
det finns en hörbar skillnad i att gitarr 2 producerade ett starkare basljud, 
om än inte alldeles lätt att upptäcka. Överens var också de flesta över att 
diskanten var tydligare i gitarr 2. Detta kan betyda att gitarr 2 producerar 
en starkare ton vilket uppfattas som tydligare. Alla de tillfrågade 
gitarristerna tyckte att gitarr 1 var roligare och lättare att spela på. Som 
man kan utläsa av bilagorna 1 och 2 är den mätbara skillnaden mycket 
liten trots att det är två helt olika instrument med olika karaktär. Skulle man 
få större skillnad om man istället avverkade material från bjälkar, tonribbor 
eller helt ändrade beribbningssystemet (placering av förstärkningar) i 
locket på en av gitarrerna men behöll samma dimensioner?  
Båda gitarrerna fick värdet 225 Hz för grundfrekvensen som då ligger i ton 
någonstans mellan ett A till ett höjt A. Gitarr 2 fick tre Hz mindre i värdet av 
luftresonans. Detta borde bero på att sargerna med sin något sämre 
stabilitet inte längre hjälpte lock och botten att svänga lika kraftigt. Detta i 
förhållande till att gitarr 2 fick ett högre dB värde borde kunna förklaras 
med att de tunnare lock och botten ytorna hade lättare för att svänga. 
Kopplingen mellan luftresonansen sänkning i den tunnare gitarren och 
tonens annorlunda karaktär är svår att höra men tydligt är att gitarr 2 har 
lättare för att komma i rörelse. 

Tydligt är även att avsaknaden av ett större antal referensgitarrer 
begränsar resultatets relevans. För att optimera experimentets resultat 
kan man på nytt bygga två stycken gitarrer med samma dimensioner som i 
detta experiment för att se om det gamla resultatet blir av annan karaktär 
med tanke på alla faktorer som spelar in under samtliga moment, från 
byggprocessen till de avslutande testerna. För framtida experiment bör 
man använda sig av ämnen utsågade intill varandra. Detta för att få så lika 
förutsättning som möjligt. 
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7 Slutsats 
Väldigt små skillnader i ton var identifierbara men däremot var det stor 
skillnad på de båda gitarrernas karaktär. Den relativt uppenbara slutsatsen 
är att gitarr 2 låter lite starkare och har både tydligare bas och diskant men 
att flertalet av gitarristerna tyckte bättre om gitarr 1. Den har mer massa 
för tonen att hänga kvar i och tillför man det ena men tar bort det andra blir 
gitarristen inte nöjd i alla fall. För att tillgodose musikern bör man låta 
massan vara kvar och se till så att instrumentet svarar tillräckligt snabbt.  

För att knyta an till den ursprungliga frågeställningen är slutsatsen att 
tesen stark men kort, svag men lång ton stämmer. Denna tes kan direkt 
härledas till de två testade gitarrerna. 
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