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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete bottnar i mitt intresse för trä och dess olika tonala kvalitéer.  
Efter en tids funderande beslöt jag mig för att skriva mitt examensarbete om de tonala 
skillnaderna i två av de vanligaste träslagen i gitarrer, Ostindisk Jakaranda och Europeisk 
Lönn. Inför examensarbetet hade jag byggt två identiska gitarrer där skillnaden mellan de två 
gitarrerna var bakstycke och sargar där ena gitarren var byggd i Ostindisk Jakaranda och den 
andra Europeisk Lönn. 
 
Jag valde att tala med flera personer med olika infallsvinklar till de olika träslagen och dess 
tonala skillnader och kvalitéer. I arbetet redovisar jag min åsikt till de olika träslagen. Jag har 
även med åsikter ifrån gitarrister och etablerade gitarrbyggare.  
 
För att få fram ett bild bevis att det finns tonala skillnader i de olika träslagen så valde jag att 
spela in toner ifrån båda de gitarrer som jag byggt och som jag använde i mitt arbete. Tonerna 
bearbetas sedan av ett program som redovisar ett tonspektrum där man sedan kan se var 
skillnaden i tonerna ligger på de olika gitarrerna/träslagen. 
 
I de intervjuer som jag gjort med etablerade gitarrbyggare har jag frågat vad deras åsikt är om 
de två olika träslagen både tonalt och estetiskt. Tyvärr så fick jag inte så många svar som jag 
ville men jag tycker ändå att var viktigt att redovisa vad de gitarrbyggare som svarade hade 
för idéer runt de träslagen som jag nämnt ovan.  

 



Abstract 
 
This graduation paper is based on my interest for wood and its different tonal quality’s. 
After some time of thinking I decided to write my paper on the tonal difference between two 
of the most common woods in guitars, East Indian Rosewood and European Maple. I had built 
two identical guitars before my graduation paper in which the difference was the wood the 
back and sides were made of. One was being made of East Indian Rosewood and the other 
being made of European Maple. 
 
I chose to speak with a number of people with different angle of approach to the two kinds of 
wood and its tonal difference and quality’s. I present my point of view to these two woods. I 
also present the point of view of guitarists and guitar makers. 
 
To present picture proof off the tonal difference in the woods I chose to record notes from 
both of the test guitars that I’ve built and used in my work. The notes were processed by a 
program that present the ton in a spectrogram in which you can see the difference in the notes 
between the different guitars/woods. 
 
I asked about the difference both tonal and esthetically in the interviews I did of the 
established guitar makers. Unfortunately I didn’t receive as many answers as I wished for but 
I felt that it was important to present the ideas about the woods from those guitar makers who 
answered.
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1. Inledning 
 
Under mina år på Carl Malmstens Gitarrbyggarlinje så har jag fascinerats av hur de olika 
träslagen som används kan ge så otroligt olika tonkaraktärer. När valet kom att bestämma en 
frågeställning så kändes det naturligt att göra ett arbete om träets tonala skillnader.  
 
Då trä är ett levande material så skiljer sig varje bit från den nästa. Detta gör trä till ett otroligt 
roligt material att arbeta i men även ett material svårt att lära sig förstå. Det som då skiljer sig 
mest från bit till bit är det tonala. Självklart ändras även det estetiska på en träbit beroende på 
hur långt in eller ut från kärnan biten är tagen, vilket träd och i vilket land. Detta gör att det 
finns en oändlighet med träslag man kan använda, vissa med väldigt bra tonala egenskaper 
medan vissa träslag har betydligt sämre tonala egenskaper. 
 
Jag valde i detta fall att använda två träslag som är erkända och beprövade för instrument 
makeri. Anledning till mitt val var att gå tillbaka till de traditionella gitarrerna och deras 
träslag och testa deras tonala skillnader.  
 
Jag har en bestämd åsikt över hur jag tycker en stålsträngad gitarr ska låta. Gitarren ska ha en 
klar ton och inte vara ”grötig” när man spelar ackord. Med grötig menar jag att tonerna ljuder 
in i varandra och det blir svårt att höra den enskilda tonen. Gitarren ska även ha en bra balans 
mellan bas, mellanregister och diskant, så att inte någon sträng sticker ut när man spelar 
fingerspel eller solospel. Gitarren ska också vara ljudstark även om den har en relativt liten 
kropp. 
 
Då det perfekta ljudet på en gitarr är ytterst individuellt och de flesta gitarrister har olika 
åsikter om det perfekta ljudet så redovisar jag här vad min idé av det perfekta ljudet är. 
 

1.1 Syfte 
 
Huvudsyftet med mitt examensarbete är att ge mig en större förståelse över hur träslag ändrar 
karaktären och de tonala kvalitéerna i ett instrument. Jag kommer att beskriva de två 
testgitarrer som jag kommer använda. Jag kommer även att redogöra, genom tester, för den 
tonala skillnaden mellan gitarrerna. 

1.2 Avgränsningar 
 
De avgränsningar som finns är de avgränsningar som jag medvetet eller omedvetet har satt 
genom mitt sätt att bygga instrument. Alla har olika arbetsprocesser och tankesätt. Detta gör 
att de två testgitarrerna och de tester som genomförs på dem kommer att ge ett visst resultat i 
och med mitt tanke- och byggsätt. 
 
Jag tar därför inte vid efter någon annan forskning inom området. Skulle två gitarrbyggares 
instrument bedömas i ett liknande test skulle resultat garanterat bli annorlunda än vad mitt 
resultat blev.  
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1.3 Metod 
 
Inför detta arbete hade jag byggt en av de två testgitarrerna i en tidigare kurs. 
Tillverkningsarbetet blev att göra en andra gitarr byggteknisk identisk. 
 
För att lättare kunna visa de tonala skillnaderna så har jag gjort tekniska mättningar på de två 
gitarrerna. Till min hjälp hade jag Erik Jansson, docent i musikakustik vid Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) i Stockholm. 
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2. Den stålsträngade gitarrens historia 
 
Den moderna stålsträngade gitarren är cirka 150 år gammal. I detta kapitel kommer jag att gå 
igenom de två viktigaste och mest inflytelserika gitarrbyggarna genom tiderna, CF Martin och 
Orville Gibson. Jag kommer att redovisa den stålsträngade gitarrens utveckling från tidigt 
1830-tal till nutid.  

2.1 Martin Guitar Company 
 
Man kan säga att den stålträngade gitarren började sin historia 1833 när CF (Christian 
Friedrich) Martin startade sitt företag Martin Guitar Company. CF Martin kom till Amerika 
1833. Han var född den 31 januari 1796 i Markneukirchen, Tyskland. CF Martins far var även 
han gitarrbyggare. CF Martin jobbade som förman för den världskände gitarrbyggaren Johann 
Stauffers verkstad i Wien till 1825. Efter att ha slutat hos Stauffer så återvände Martin till 
Markneukirchen där han startade upp en egen verkstad. De lokala violinmakarna drog då 
Martin inför rätta för att han inte var medlem i violinmakarförbundet utan i 
möbelsnickarförbundet. Martin vann rättegången men sex år senare 1831 vann violinmakarna 
i ännu en rättegång. Martin valde då att flytta över till USA vilket var frihetens land där han 
kunde bygga sina gitarrer.  
 
Martin startade i slutet av 1833 en musikaffär på 196 Hudson Street i New York. Under år 
1838 sålde Martin sin affär och flyttade efter sin vän ifrån Tyskland Henry Schatz till 
Nazareth i Pennsylvania. Martin byggde gitarrer och 1850 hade han råd att bygga ut sin 
fabrik. Man såg fortfarande Martins bakgrund som förman hos Stauffer i hans gitarrer. Under 
1850-talet skapade däremot CF Martin ett beribbningssystems som skulle skriva in honom i 
de flesta historier böcker om den stålsträngade gitarren. CF Martin hade skapat det berömda 
och vida använda X-brace systemet. Martin förstod inte vad han hade skapat men med sin 
innovation och skapande anda hade han tillverkat den första moderna amerikanska 
stålsträngade gitarren. 
 
Under 1867, det år som CF Martin fyllde 71 tog han in sin äldste son Christian Frederick Jr 
och sin brorson Christian Frederick Hartman som ägare i företaget. Företaget bytte nu namn 
till CF Martin & Co. Sex år senare den 16 februari 1873 dog grundaren CF Martin. 
Martins framgång växte och under 1870-talet producerade Martin 11 olika gitarrmodeller. 
 
Under början av 1900-talet producerade Martin de gitarrer med specifikationer som idag 
anses vara standard. Martin började med sin så kallade 42-style inlägg där kanten på locket är 
utsmyckat med pärlemor. 1902 kom Martin även med en av sina mest populära kroppsformer 
som svar på uppstarten av företaget Gibson Guitars. Kroppsformen som Martin kom med var 
000. 1904 kom 45-style inlägg där pärlemor går runt kanten på gitarren och runt greppbrädan 
över kroppen. 
 
Martin har under det senaste hundra åren fortsatt att ligga bland de största tillverkarna av 
stålsträngade gitarrer både i antal sålda instrument och i rykte. Under åren har Martin 
producerat flera modeller som idag anses vara standardmodeller som t.ex. OM (Orchestra 
Model) och Dreadnaught. Martin fortsätter även idag att visa styrka i innovation och skapande 
genom sina gitarrer. 1
 
1 Carter, Walter, The Martin Book, Balafon Books, 1995, ISBN 1-871547-79-2 sida 78. 
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2.2 Gibson Guitars 
 
Gibson historia börjar med födseln av Orville Gibson i 1856 i Chateagay, New York. 1881 
flyttade Gibson till Kalamazoo och jobbade som skotillverkare. Hans kärlek till träarbete och 
hans passion för musik fick honom att fundera på den bästa konstruktionen för gitarrer och 
mandoliner. Han kom fram till att det bästa sättet var att arbeta med solida skurna träbitar. 
Han tog idén från violinbyggarna och utvecklade den för gitarr och mandolin. Hans gitarrer 
och mandoliner hade skurna lock och bottnar istället för välvda och flata. Hans instrument 
blev en direkt framgång när dom introducerades 1894. 
 
När fler beställningar kom in än vad det fanns tid för att tillverka dem så slutade Gibson sitt 
jobb som skotillverkare och startade The Gibson Mandolin and Guitar Co. Ltd. Företaget såg 
dagens ljus den 11 oktober 1902 med Orville Gibson som konsult istället för föreståndare då 
han inte ville övervaka arbetet varje dag. Orville Gibson dog 1918. 
 
1919 började den man som troligtvis har betytt mest för Gibson och deras instrument. 
Mannen hette Lloyd Loar och var en klassisk mandolinist och akustikingenjör. Loars 
vidareutveckling av Gibson skurna mandoliner och gitarrer resulterade i de mest berömda 
modellerna gitarren L-5 och mandolinen F-5. L-5 var den första gitarr som tog en seriös roll i 
en orkester. 
 
Gibson har under de senaste åren utvecklat flera stålsträngade gitarrer som precis som Martins 
modeller idag anses vara standard. Gibson utvecklade modeller som Super Jumbo-200, J-45 
och L-00. De flesta av Gibsons mest kända modeller kom till under 1930-talet.  
 
Gibson är även en av de få företag som har lyckas bygga riktigt bra instrument inom flera 
typer av gitarrer. Gibson ligger även långt upp på listan, med sina elgitarrer och 
orkestergitarrer, över gitarrer som folk eftertraktar. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Taget ifrån Gibson hemsida, http://www.gibson.com/folks/history. 
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2.3 Dagens byggare och gitarrer 
 
Dagens gitarrbyggare att tagit gitarrens ljud och form längre än vad de flesta trodde var 
möjligt men man ser även att dagens gitarrbyggare fortfarande bygger gitarrer baserade på de 
modeller som Martin och Gibson tog fram för cirka hundra år sen. Självklart finns det 
undantag som har en helt unik ljudbild och design på sina instrument.  
 
En av dessa företag är Breedlove. Breedlove har tagit gitarrens form vidare in i 2000-talet. 
Med en kroppsdesign som verkligen står ut från mängden har Breedlove etablerat ett namn 
som en av de största av dagens byggare. Kroppsformerna på deras instrument gör det lätt för 
musikern att känna igen Breedloves instrument. De erbjuder en ”normalt” sjungande gitarr i 
ett paket som är olikt det mesta på dagens marknad. 
 
Trots mängden av gitarrbyggare som finns på marknaden och deras kunskap och skicklighet 
så bygger många byggare efter samma modeller. Många av byggarna har gått tillbaka till de 
modeller som Martin och Gibson producerade i början av 1900-talet, modeller som 000, OM, 
Dreadnaught, L-00 och SJ-200. Två av de företag som lyckats bäst med att bygga de ”gamla” 
modellerna är Collings Guitars i Texas, USA och Santa Cruz Guitar Co. I Kalifornien i USA.  
Dessa företag har fått en otrolig respons på sina vintage-gitarrer som ska likna de gamla 
gitarrerna både estetiskt och tonalt.  
 
Många av dagens största amerikanska byggare började sina banor i början av 70-talet då 
många av de äldre gitarrbyggarna valde att sluta bygga och tog in lärlingar för att deras 
kunskap inte skulle dö ut. Det är förvånansvärt få av de amerikanska gitarrbyggare idag som 
har träteknisk bakgrund innan de börjar bygga. 
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3. Vad påverkar gitarrens ljud? 
 
Nästan allt man gör när man bygger en gitarr påverkar dess ljud. Allt från vilka träslag man 
använder till vilket lim man använder. Alla delar på en gitarr ska sågas så att man får så 
stående årsringar som möjligt. Detta gör den specifika delen mycket starkare än om man sågar 
den med liggande årsringar. 
 

 
Bild 1. Visar hur man tar ut en bit med liggande (plain sawn) respektive  

stående (quarter sawn) årsringar. 
 
 
Insidan av gitarrerna som jag har byggt är identiska förutom botten och sargar som är i de 
träslagen som jag vill testa tonalt mot varandra. Båda gitarrerna har en så kallat skuren 
kryssberibbning i Europeisk Gran. Skuren betyder att man skär tonribborna och bjälkarna på 
locket för att få locket mindre styvt och få en öppnare ton. 
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Locket: 
 
Locket är gitarrens hjärta. En stor del av gitarrens ton bestäms genom dess tjocklek och 
beribbningssystem. Genom tiderna så har ett stort antal beribbningssystem används. Allt ifrån 
solfjädersystemet som oftast används på klassiska gitarrer till kryssberibbningssystemet som 
oftast används på stålsträngade gitarrer. Dessa beribbningssystem ser ut som det låter. Man 
lägger tonribborna som solfjädrar som pekar mot en specifik punkt längre fram på locket. 
Som sagt är solfjädersystemet vanligast på klassiska gitarrer. På stålsträngade gitarrer så är 
det vanligaste ribbsystemet det så kallade kryssberibbningsystemet som kan se ut på många 
olika sätt och vara skurna eller inte. Med hjälp av tonribborna stämmer man locket i den ton 
som man är ute efter på det specifika instrumentet. 
 
Botten: 
 
Det traditionella träslaget för lock är gran av olika sorter och används på de flesta gitarrer som 
tillverkas. När det gäller botten så finns det en uppsjö med träslag som alla har sin egna 
tonkaraktärer och visuella egenskaper. Bland de vanligaste träslagen finns Lönn, Jakaranda 
och Mahogny men man använder även mer sällsynta träslag som Blackwood, Koa och 
Ziricote. Botten och dess träslag är även det en stor del av gitarrens ljud. Vanligtvis välver 
man botten med bottenbjälkarna för att höja bottens ton som jag personligen brukar lägga en 
kvint över lockets grundton. Exempel på en sådan stämning är: Lockets grundton är G och 
kvinten på ett G är D vilket är den ton jag försöker stämma botten i.  
 
Kroppsformen:  
 
Kroppsformen på en gitarr kan variera väldigt mycket ifrån small-body gitarrer som har en 
kroppsbredd på ca 30 cm upp till en jumbo som har en kroppsbredd på ca 40-45 cm. En större 
kroppsform ger oftast gitarren en lägre luftresonans än vad en liten kroppsform ger. Volymen 
brukar även öka vid en ökning av storleken på kroppen. Kroppens tjocklek påverkar även den 
ljudet. Genom att öka tjockleken så ändras luftresonansen i gitarren och vise versa. 
 
Halsen:  
 
Halsen och dess greppbräda påverkar självklart tonen också men inte i den utsträckning som 
locket och botten gör. Enligt William R. Cumpiano i sin bok Guitarmaking Tradition and 
Technology så kan man få en annan ton genom sitt val av träslag till halsen. Han säger dock 
även att man endast kan spekulera över den specifika effekten som ett särskilt träslag har för 
tonen i jämförelse till ett annat träslag, 3  
På greppbrädan sågar man och limmar fast banden som bestämmer vilken mensur gitarren ska 
ha. Ju kortare mensur desto högre ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Cumpiano R. William, Guitarmaking Tradition and Technology, sida 42 
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Stallet:  
 
Stallet kan ha en stor inverkan på tonen på en gitarr. Då stallet limmas tvärs över fibrerna på 
locket medför det att locket blir styvare. Ett stort eller tjockt stall gör att locket blir styvare än 
med ett litet eller tunt stall. Om ett lock blir för styvt så påverkar det tonen på följande sätt: 
tonerna i gitarren får en högre frekvens och volymen minskar. Jag byggde de två gitarrerna 
med ett så kallat pyramidstall som har måtten 8mm högt, 21mm brett och 152mm långt. 
 
 
Lim: 
 
Då nästan allting i en gitarr påverkar dess ton så använder man olika sorters lim. De limmer 
som jag använder dels ett animaliskt ben och hud lim och ett konstharts lim från USA som 
heter Titebond. Även konstruktionsmässigt så finns det en rad alternativ som alla påverkar 
tonen på sitt sätt. Jag tänker speciellt på halsinfästningen mot kroppen. När man bygger 
klassiska gitarrer så bygger man oftast med en integrerad hals som man sågar spår i för 
sargarna och limmar sedan lock och botten mot halsen och sargarna. Man kan även limma 
halsen med en tapp eller en så kallat fiskstjärt. Båda dessa sätt bygger på samma princip. Man 
fräser ett tapphål i halsklossen när kroppen är ihoplimmad. Sedan limmar man fast halsen 
med tapp eller fiskstjärt mot kroppen. Jag personligen skruvar mina halsar. Detta sätt fungerar 
på samma sätt som när man limmar med tapp. Man fräser ett tapphåll i halsklossen i kroppen 
men istället för att limma den så har man borrat hål i klossen och skruvar fast halsen. 
Anledningen att jag använder detta sätt är för att det gör reparationer lättare då man endast 
behöver lossa limfogen mellan greppbräda och hals för att få loss halsen. 

 
 

 
Bild 2. Sprängbild av en stålsträngad gitarr och dess delar. 
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Musikern:  
 
Musikern som spelar på instrumentet står självklart för en stor del av vad som påverkar 
gitarrens ljud. Spelsätt, anslag och var han slår an på strängen är några av de variabler som 
påverkar hur en gitarr låter. Då de flesta musiker har olika spelsätt så finns det en oändlig 
variant av samma gitarrs ton. Gitarristen kan även använda en rad alternativ att slå an strängen 
på. Med fingrarna med nagel och utan nagel, med hjälp av fingerpicks som oftast är gjorda av 
plast eller metall och sedan med plektrum som oftast görs av plast. Tjockleken på plektrum 
och fingerpicks kan även dom påverka hur tonen blir. 
 
Strängar: 
 
Gitarrens strängar står även dessa för vad som påverkar gitarrens ljud. Ett tjockare set strängar 
ger oftast mer volym och ett mer fokuserat ljud. Här kommer även musikerns del i den tonala 
aspekten in. Musikern behöver trycka hårdare för att en tjock sträng ska spela rent än vad som 
behövs på tunnare strängar. Detta bidrar även det till att ljudet ändras. En tjockare sträng har 
mer massa än en tunn vilket gör att en tjockare sträng vibrerar saktare. Ljudet på gitarren 
ändras också om du ändrar frekvensen på strängarna vilket man gör genom att antingen 
stämma upp eller stämma ner strängarna på gitarren. 
 
Rummet: 
 
Rummet du spelar i kan påverka gitarrens ljud i väldigt stor grad. Ett tomt rum med mycket 
eko reflekterar gitarrens ljud tillbaka till musikern lättare och fortare vilket ger musikern en 
annan tonal uppfattning än vad han skulle få i ett helt dämpat rum. 
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4. Testgitarrernas konstruktion, ljud och specifikation 
 
Som jag nämnde i kapitlet inledning så ville jag gå tillbaka till de traditionella gitarrerna och 
träslagen. Detta gjorde att jag valde en kroppsform inspirerad av Martin Guitar Company´s 
000. Martin började producera 000 1902. Kroppsformen produceras fortfarande idag av 
Martin.4 

 
Gitarrerna tillverkades efter samma ritning och samma mått på alla delar. 
Gitarr 1 tillverkades 2003 och Gitarr 2 tillverkades 2005. Detta medför en liten skillnad i 
förutsättningar på grund av att lacken har fått härda och träet mogna lite mer på Gitarr 1 än på 
Gitarr 2. 
 
Nedan redovisar jag de träslag som gitarrerna byggts efter. 
 
 
Bottenbjälkar Europeisk Gran, Picea Abies 
Greppbräda  Ebenholts, Dispyros Tomentosa 
Hals  Honduras Mahogny, Swietenia Macrophylla  
Hals-/Ändkloss Honduras Mahogny, Swietenia Macrophylla 
Kantlister  Europeisk Lönn, Acer Pseudoplatanus 
Lock  Europeisk Gran, Picea Abies 
Lockbjälkar  Europeisk Gran, Picea Abies 
Mittfogsförstärkning Europeisk Gran, Picea Abies 
Stall  Ebenholts, Dispyros Tomentosa 
Stallplatta  Europeisk Lönn, Acer Pseudoplatanus 
Tagglister  Honduras Mahogny, Swietenia Macrophylla 
 
Det som skiljer gitarrerna åt är träslagen i botten och sargar. Gitarr 1 är byggd i Ostindisk 
Jakaranda, Dalbergia Latifolia och Gitarr 2 är byggd i Europeisk Lönn, Acer Pseudoplatanus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Carter, Walter, The Martin Book, sida 78.
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4.1 Gitarr 1 - Ostindisk Jakaranda 
 
Ostindisk Jakaranda har en lång historia som tonträ. Efter att Rio-jakaranda hamnade på listan 
över utrotningshotade arter så blev träslaget väldigt svårt att få tag på. Detta hade som följd 
att folk valde att använda ostindisk Jakaranda istället både på grund av pris och 
kvantitet/kvalitet på träet. 
 
Denna gitarr var den första stålsträngade gitarr jag någonsin byggt. I och med att det var 
första gången så hade jag inte den kunskapen som behövdes för att styra ljudet dit jag ville. 
Gitarrens ljud blev däremot exakt så som jag ville ha det enligt mina kriterier. 
 
Fakta om Ostindisk Jakaranda 
 
Densitet: 730kg/m3 

Styvhet: 13 GPa längs fiberriktningen. Elasticitets modul GPa, 1 GPa står för 100kg/mm2. 
Inre friktion: 351 Hz längs fiberriktningen. 203 Hz tvärs fiberriktningen. 5
 
Den ostindiska Jakaranda (Dalbergia Latifolia) finns i större delen av Sydostasien. Jakaranda 
trädet blir mellan 6-15 meter högt har en diameter på 0.3-1.5 meter. 6 

 
 
 
 

                               
                    Bild 3. Gitarr1 Front                                          Bild 4. Gitarr1 Botten 
 
 
 
 
 
5 Boutelje B Julius, Rune Rydell, Träfakta, sida 59.
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4.2 Gitarr 2 - Europeisk Lönn  
 
Europeisk Lönn är ett erkänt träslag sedan århundraden tillbaka. Lönn används flitigt till 
stråkinstrument där träslaget används till sargar, bottnar och halsar. Det senaste århundradet 
har Lönn använts som standard för jazzgitarrer så kallade Archtops. Mycket av kulturen och 
byggnadsprocessen hos en Archtopbyggare kommer ifrån stråkinstrumenten och dess 
byggare.  
 
När denna gitarr byggdes så hade jag betydligt större kunskap om trä och hur jag skulle bygga 
instrumentet för att få det ljud som jag ville ha. I byggprocessen försökte jag styra ljudet så att 
bas, diskant och volym stämde överens med första gitarren. 
 
Fakta om lönn: 
 
Densitet: 620kg/m3 

Styvhet: 10 GPa längs fiberriktningen. Elasticitets modul GPa, 1 GPa står för 100kg/mm2. 
Inre friktion: 226 Hz längs fiberriktningen. 493 Hz tvärs fiberriktningen. 7
 
Olika sorters Lönn förekommer naturligt i de flesta europeiska länder undantag Holland och 
England. Lönnen sprider ut sig från väst till Uralbergen i öst. Lönnträdet blir 20-30 meter 
högt och kan ha en diameter på 1.5 meter. Stammen är kvistfri och kan bli upp till 18 meter. 8 

 
 
 
 

                                           
                 Bild 5. Gitarr2 Front                                                Bild 6. Gitarr2 Botten 

 
 
 

 
8  Boutelje B Julius, Rune Rydell, Träfakta, sida 49.
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4.3 Konstruktion och Byggnadsprocess 
 
De två testgitarrerna är byggda så identiskt som bara möjligt. Det enda som jag har ändrat på 
gitarrerna är estetiska inslag som t ex inlägg. Jag valde att bygga gitarrerna i raka motsatser 
till varandra estetiskt. På Gitarr 1 är det ostindisk Jakaranda sargar och botten med europeisk 
Lönn som kantlister. På Gitarr 2 är det europeisk Lönn sargar och botten med ostindisk 
Jakaranda som kantlister. 
 
Konstruktionen är som jag skrev tidigare inspirerad av Martins 000. Jag har dock valt att 
skära mina tonribbor och lockbjälkar med andra mått än vad som var angivna på ritningen 
som jag utgick från.  
 
Byggnadsprocessen på båda gitarrer gick till på samma sätt. Jag börjar alltid med att tillverka 
kroppen. Jag lägger ner mycket tid på att stämma in botten mot locket. Locket brukar jag 
stämma i tonarterna G, G# eller A beroende på gitarrens storlek. Botten stämmer jag sedan in 
en kvint över lockets grundton vilket betyder att om jag stämmer locket i G så stämmer jag 
sedan upp botten i D. Kvinterna för tonerna G, G# och A är D, D# och E.  
En kvint är tredje ton i ett ackord taget på ett piano. Ett ackord består av Grundton, Ters och 
Kvint. Till exempel ett G ackord har följande toner: 
 
Grundton: G  Ters: B  Kvint: D 
 
Efter att kroppen har kommit in till lackning så tillverkar jag halsen som jag sedan passar in 
mot kroppen. Efter att halsen kommit in till lackning så gör jag stallet vilket jag passar in mot 
locket för en tät limfog. Jag har hittat en byggnadsprocess som funkar väldigt bra för mig och 
mitt sätt att bygga på. Jag har valt att inte redovisa hela byggnadsprocessen då den är lång och 
ganska komplicerad. 
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5. Tekniska tester på gitarrerna 

 
På de närmaste sidorna kommer jag att redovisa de resultat som jag fick fram genom mina 
tester tillsammans med Erik Jansson, docent i musikakustik vid KTH i Stockholm. Vi spelade 
samma toner på båda gitarrerna. Ljudet inspelades med en mikrofon som fästes vid 
gitarristens högra öra vilket bör motsvara det ljud som gitarristen upplever. Jag hade i förtid 
valt ut tre toner som jag ville mäta på, de toner jag valt ut var:  
 
G tonen (3: e band) på låga E strängen. 
D tonen (7: e band) på G strängen. 
E tonen (12: e band, oktaven) på höga E strängen. 
 
Spektogramen utläses på följande sätt. Den första toppen i spektogramet är tonens grundton. 
De följande toppar är deltoner och kommer upp med ett exakt jämt frekvens avstånd hela 
vägen tills tonen dör ut. Som exempel kan du kolla på nästa sida på det översta spektogramet 
så ser du klart och tydligt att tonen har en grundton på ca 100hz och deltonerna ”upprepas” 
med ca 100hz mellanrum. 
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Bild 7. Tonspektrum med grundton och deltoner över tonen G på låga E strängen på Gitarr 1. 
 

Bild 8. Tonspektrum med grundton och deltoner över tonen G på låga E strängen på Gitarr 2. 
 

 
Spektogramen över G tonen på låga E strängen på de båda gitarrerna visar att Gitarr 1 har 
starkare låga frekvenser vilket uppfattas som ett basigare ljud, medan Gitarr 2 har starkare 
höga frekvenser vilket uppfattas som ett briljantare ljud.
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Bild 9. Tonspektrum med grundton och deltoner över tonen D på G strängen på Gitarr 1. 
 

Bild 10. Tonspektrum med grundton och deltoner över tonen D på G strängen på Gitarr 2. 
 
 
På dessa två spektogram skiljer sig inte gitarrerna åt på samma sätt som på de två tidigare 
spektogramen. D tonen på G strängen påminner mer om varandra än på den följande tonen (G 
tonen på låga E strängen). 
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Bild 11. Tonspektrum med grundton och deltoner över tonen E på höga E strängen på Gitarr 1. 
 

Bild 12. Tonspektrum med grundton och deltoner över tonen E på höga E strängen på Gitarr 2. 
 
På dessa två spektogram visar Gitarr 2 ett fall av volymstyrka (dB) på den tredje deltonen 
medan volymen på deltonerna på Gitarr 1 är ungefär lika starka. Detta gäller dock endast över 
de tre första tonerna (grundton och två deltoner).
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6. Intervju med etablerade gitarrbyggare i USA 
 
När jag var i slutändan av skrivandet av mitt examensarbete så fick jag idén att jag kunde 
intervjua etablerade gitarrbyggare i först och främst USA och Kanada men även resten av 
världen. Alla gitarrbyggare som jag intervjuade bygger stålsträngade gitarrer i världsklass.  
 
De frågor jag ställde var. 
 
1: Vilka ljudkvalitéer har Ostindisk Jakaranda och Europeisk Lönn? Som exempel: Har det 
ena träslaget ett mer krispigt klart ljud eller ger det ena träslaget en mer balanserat ljud 
jämfört med det andra träslaget. 
 
2: Varför tror du en kund väljer ett träslag före ett annat? Är det bara ljudet som spelar roll 
eller spelar den estetiska delen av ett träslag roll när man köper en högkvalitativ gitarr? 
 

6.1 Collings Guitars 
 
Collings är kända världen över för sina otroligt vackra stålsträngade gitarrer. Collings har sin 
bas i Austin Texas och startades av Bill Collings 1973. 
 
Här är deras svar på mina frågor som svarades av Mr. Alex Rueb anställd på Collings Guitars. 
 
1: Ostindisk Jakaranda har en benägenhet att producera en väldigt fylligt och resonant ton, 
speciellt i de lägre registren, vilket är resultatet av den höga densitet som jakaranda har. I och 
med att träslaget har så hög densitet och vikt så studsar ljudet fram och tillbaka inne i kroppen 
mer innan ljudet lämnar ljudhålet än vad det gör på ett lättare träslag som Mahogny. 
Jakaranda uppför sig nästan som en chorus effekt (chorus är den engelska benämningen för 
kör och gör så att ljudet på gitarren låter större och som om det vore fler gitarrer som spelar). 
Det negativa med denna sida av Jakaranda speciellt på gitarrer med större kroppsformer är att 
ljudet blir grötigt vilket betyder att ljudet inte är lika tydlig eller svarar lika snabbt som andra 
träval. 
 
Europeisk lönn är oftast mer diskantrik med en god klarhet. Lönn är ett väldigt styvt träslag 
men lättare än Ostindisk Jakaranda. Eftersom Lönn inte har lika hög densitet som Ostindisk 
Jakaranda så har det inte heller samma resonans och fyllighet som man hittar i Jakaranda. 
Lönn har en väldigt krispig ton och tenderar att svara snabbare än Ostindisk Jakaranda. Lönn 
är ett bra träslag för fingerstyle gitarrister i och med att Lönn producerar ett klart ljud med bra 
tonseparation. Lönn är inte i närheten av Jakarandas popularitet. Cirka 60 % av de gitarrer vi 
bygger är gjorda av Ostindisk Jakaranda medan Lönn står för 5 % av produktionen. 
 
2: Folk köper gitarrer av en rad olika anledningar. Det finns folk som köper gitarrer enbart på 
utseendet. Sen finns det folk som köper gitarrer efter tonala kriteriet dessa människor är oftast 
mer utvecklade musikaliskt. Sen finns det även de som köper en gitarr baserat på båda delar. 
Tonen verkar vara det som är det viktigaste men jag tror definitivt att utseendet spelar en stor 
roll för majoriteten av personers val av köp, oftast mer än de själva vill erkänna. 
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Collings gjorde en undersökning över varför deras kunder valt att köpa en Collings.  
Undersökningen är tagen från deras garantiregistrering som kunden gör via Internet. 944 
personer svarade. Dessa tal ska läsas som att varje influens är utav 100%. Collings Rykte 
tyckte 63% av 100% att det influerade dom att köpa ett instrument. 
 
63 % var influerade att köpa baserat på Collings Rykte. 
86 % var influerade att köpa baserat på Tonen. 
83 % var influerade att köpa baserat på Hantverket. 
36 % var influerade att köpa baserat på Estetiska Skäl. 
26 % var influerade att köpa baserat på Värdet På Instrumentet 
42 % var influerade att köpa baserat på Träslagens Kvalité. 
 

6.2 Goodall Guitars 
 
Amerikanska gitarrbyggaren James Goodall har under de senaste åren klivit fram och blivit en 
av de största stålsträngade gitarrbyggarna i USA. Goodall Guitars tillverkas i Kailua-Kona på 
Hawaii. 
 
James hade tyvärr väldigt mycket att göra när jag skickade ett email till honom men hann 
ändå skriva ett svar vilket uppskattas väldigt mycket. 
 
1: Trävalet i lock och kroppens storlek står för ca 80 % av den totala tonen på gitarren. 
Generellt sett så har jakarandan (vi använder 7 olika sorters av jakaranda) en solid, full, varm 
och mörk ton med vackra komplexa övertoner som kan liknas till det ljud ett digitalt reverb 
ger. Lönnen är torrare men har inte mindre fylligt ljud. 
 
2: Utseendet är viktigt för många och de mörka sidor och botten som jakarandan ger verkar 
vid uppvisande vara favoriserad över lönnen. 
 

6.3 Bourgeois Guitars 
 
Dana Bourgeois har byggt gitarrer sedan 1978. År 2000 gick han ihop med några andra 
gitarrbyggare och startade Pantheon Guitars vilket är företaget som han arbetar med idag. 
Svaren som står här under är tagna med tillstånd ifrån Dana’s hemsida där han har redovisat 
sin åsikt på de olika träslagen. 
 
1: Brasiliansk och Ostindisk Jakaranda har en extremt hög ljudhastighet och en bred frekvens 
av övertoner. Jakaranda precis som deras kusiner i regnskogen t.ex. Cocobolo, Kingwood och 
Morado har starka tydliga låga övertoner, oftast den lägsta ljudande frekvensen i en gitarr. 
Dessa låga toner hjälper till att skapa den komplexa botten och till att ge ett generellt mörker i 
tonen på instrumentet. Starkt mellanregister och diskant hjälper att stärka de övertoner som 
locket producerar vilket bidrar till en fet ton i de höga frekvenserna.  
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Lönn tenderar att vara mer akustiskt transparant än andra tonträ, tack vare sin låga 
ljudhastighet och den höga inre dämpningen. Lönn låter tonala karaktärer ifrån locket bli 
hörda utan extra färgning av ljudet och kan till och med förtunna lite av de övertoner som 
locket producerar. 
Ju hårdare och mer kompakt exempel på Lönn som till exempel Socker Lönn (Acer 
saccharum) speciellt när den är kvartersågad har förmåga att luta sig mer åt den tonala 
karaktären hos mahogny. Mjukare Lönnarter som till exempel Big Leaf Lönn (Acer 
macrophyllum) lutar mer åt tonal transparens. Flammig, Runnen och Fågelögon Lönn verkar 
inte ha någon större effekt på tonen men kan användas på samma sätt som Bearclaw (Har fått 
detta namn för att det ser ut som en björn har vässat klorna på träet) används som en visare för 
träbitens egenskaper på Gran. Runnen lönn finns som exempel mest på de mjukare arterna 
och syns bäst när träbiten är sågad med liggande årsringar, två egenskaper som oftast har höga 
dämpande egenskaper. 
 
2: Tyvärr så hittade jag ingenting på Dana’s hemsida om vikten av utseendet på de olika 
träslagen. 
 

6.4 Sandén Guitars 
 
Michael Sandén är tidigare elev på Carl Malmstens gitarrbyggarutbildning och har genom de 
senaste 20 åren arbetat upp sitt namn som en av de största svenska gitarrbyggarna. Michael 
bygger sina gitarrer på Nääs Slott utanför Göteborg. 
 
1: Jag skulle vilja definiera skillnaderna så här: En ostindisk gitarr har mer värme i alla 
register än en lönn gitarr. Lönn gitarren har en mer "flack" ljudbild, det uppfattas ofta som en 
kort snabb ton. 
 
2: Denna fråga är lättare att svara på. Min erfarenhet efter snart 25 år och runt tre hundra 
instrument byggda är att det är ca 50 gånger lättare att sälja en ostindisk gitarr än en lönn 
gitarr. Inte för att folk inte gillar tonen men utseendet skiljer sig för mycket. Folk vill ha en 
gitarr som har mörka sidor och botten. Om jag däremot lägger en sunburst på lönn gitarren så 
är det lika lätt att sälja den som en ostindisk. Mina standard gitarrer har alltid ostindisk  
jakaranda i sidor och botten, detta för att jag tycker det ger det  mest balanserade ljudet och en 
angenäm värme i klangen som passar de  flesta. Om jag jämför en likadan gitarr med t.ex. 
Brasiliansk Jakaranda så i mina öron har den en för tydlig tappklang för att jag ska gilla den, 
även om det materialet anses som det bästa man kan ha, och en del av mina kunder är beredda 
att betala 10000:- extra för en sådan gitarr. Det skulle jag aldrig gjort men kunden har alltid 
rätt så vill dom betala så varsågod. 
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7. Intervju med Conrad Boqvist 
 
Conrad Boqvist är en vän ifrån Halmstad som just nu utbildar sig till gitarrist på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholms Afroamerikanska linje. Conrad har länge legat bland eliten av 
musiker i Halmstad. Anledningen till att jag valde att intervjua Conrad och inte en känd 
etablerad gitarrist var för att gitarrister med Conrads ålder/utbildningstyp är mina framtida 
kunder. Intervjun tog plats på Carl Malmsten CTD den 20/10 2005. Jag vill påpeka att jag har 
med denna intervju enbart för att ni som läser detta examensarbete ska få en gitarrist åsikter 
om trä och dess tonala kvalitéer. 
 
 
Ser du skillnad på de träslag som dom två testgitarrerna är byggda av?  
 
Nej det gör jag inte. Conrad visste dock hur gran såg ut och kunde identifiera att locket på 
båda gitarrerna var av gran. 
 
Hör du skillnad på de olika träslagen? Vad är olika tonalt? 
 
Jakaranda gitarren har ett krispigare och fylligare ljud medan Lönn gitarren har ett lite tunnare 
och mer dämpad ton. Jakaranda gitarren har mer volym och låter större. 
 
Vad är du ute efter i en gitarr ljudmässigt? Stor ton, Formbar, Mycket Volym mm? 
 
Jag vill ha ett fylligt varmt ljud med mycket kärna i tonen. 
 
Enligt dig, vilket träslag ger det bästa ljudet? Varför? 
 
Jakaranda gitarren låter bättre. Anledningen till att jag tycker det är för att gitarren har många 
av de tonidealen som jag letar efter i en gitarr. 
 
Om du köper ett instrument spelar träslagen stor roll om gitarren låter som du önskar? 
 
Nej! Det spelar ingen roll.  
 
 

22 



 

8. Resultat 

 
Anledningen med detta examensarbete var att ge mig själv en större kännedom om två av de 
mest använda och populära träslag till gitarrer, Lönn och ostindisk Jakaranda. Genom 
tekniska tester, intervjuer med gitarrister och gitarrbyggare så har jag fått fram ett resultat som 
kan förklara lite varför dessa två träslag är så pass populära och vad deras tonala skillnader är. 
 
Resultatet av de tekniska tester jag gjorde förvånade mig väldigt mycket. Jag har alltid fått 
höra att Jakaranda ska ge mycket övertoner och ha volymstarka deltoner. Genom de tester jag 
gjorde med Erik Jansson kom jag fram till att Lönn (Gitarr 2) gav bättre deltoner än vad 
Jakaranda (Gitarr 1) gjorde. Med bättre deltoner menar jag att deltonernas volym är högre och 
mer lik grundtonens volym längre upp i frekvens på Lönngitarren än på Jakarandagitarren. 
Man kan även se att ju högre upp i frekvens grundtonen är desto likare blir gitarrernas 
spektogram. För att inte det skulle bli alldeles för svårt för en lekman att förstå spektogramen 
så valde jag och Erik att inte gå högre än till 2000hz. 
 
Spektogramen är trots de olika träslagen som använts förvånansvärt lika varandra. När jag 
spelar på gitarren tycker jag att jag hör en större skillnad än vad spektogramen visar. 
Spektogramen visar ju dock inte att grundton och deltoner i gitarrerna låter olika utan bara 
deras volymstyrka och frekvens. Detta gör att man måste höra gitarrerna spelas på för att 
riktigt höra skillnaden i tonen. 
 
Enligt de etablerade gitarrbyggare som jag har intervjuat så har alla goda ord att säga om båda 
träslagen. Gitarrbyggarna tycker att jakarandan har ett fylligt ljud med ett reverb/chorus 
liknande ton. Lönnen anser gitarrbyggarna vara lite kripsigare/torrare i ljudet och fungera 
bättre till fingerpicking. Collings Guitars Alex Rueb skrev att 60 % av de gitarrer som 
tillverkas är byggda av Jakaranda medan endast 5 % är byggda i Lönn. Och om man kollar 
marknaden för nybyggda gitarrer i den högre pris/kvalité klassen så är de flesta instrument 
byggda i Jakaranda. 
 
Vid intervjuerna med en gitarrist så stod det klart ganska omgående att Jakaranda gitarren föll 
honom mer i smaken. Gitarristen Conrad Boqvist tyckte att båda gitarrerna lät bra men 
Jakaranda gitarren hade mer av de kriterierna som den enskilde gitarristen, i detta fall Conrad 
ville ha, kriterier så som krispigt och fylligt ljud. 
 
Som slutgiltig summering kan jag genom träets egenskaper (densitet, styvhet och inre 
friktion) samt de tekniska testerna och intervjuerna med de etablerade gitarrbyggarna endast 
komma fram till ett resultat. 
 
Gitarr 1 av jakarandan har en högre densitet och en högre styvhet men visar lägre inre 
frekvens tvärs med fiberriktningen än vad Gitarr 2:s Lönn gör. Detta kan bero på att Lönnen 
är flammig vilket är en typ a fibrer som då går tvärs över fiberriktningen i träet. Den högre 
densiteten och styvheten betyder för mig ett basigare och mer kompakt ljud vilket även visas i 
de första två spektogramen där tonen G spelas på den låga E strängen. Enligt de etablerade 
byggarna så är de överens om att jakarandan ger ett basigare ljud vilket visas i träslagets 
egenskaper samt speciellt de två första spektrogramen. 
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Gitarr 2 av lönn har en lägre densitet och styvhet än jakarandan i Gitarr 1. Däremot har den en 
högre inre frekvens tvärs fiberriktningen. En högre inre frekvens ger ett brilliantare och 
torrare ljud. De etablerade byggarna är även i detta fall överens om att lönnen har ett brilliant 
och torrt ljud i jämförelse med jakarandan. Även här är det de första två spektogramen som 
berättar mest. Gitarr 2 av lönn visar här ett mer högfrekvent ljud vilket uppfattas som mer 
brilliant.  
 
Det enda resultat som visas genom detta är att jakarandan ger ett mer basigt ljud medan 
lönnen ger ett mer brilliant och torrt ljud. Detta visas genom att träets egenskaper, de tekniska 
testerna och de etablerade gitarrbyggarnas åsikter har slagits tillsamman.
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I de intervjuer som jag gjort med etablerade gitarrbyggare har jag frågat vad deras åsikt är om de två olika träslagen både 
tonalt och estetiskt. Tyvärr så fick jag inte så många svar som jag ville men jag tycker ändå att var viktigt att redovisa vad 
de gitarrbyggare som svarade hade för idéer runt de träslagen som jag nämnt ovan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
 
Gitarrbyggeri, Tonala, Skillnader, Ostindisk Jakaranda, Europeisk Lönn, Akustik, Spektogram 
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