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Sammanfattning 

 
Jag har valt att göra ett examensarbete som grundar sig på mitt stora intresse för bouzoukis. Jag 
har under min utbildning i gitarrbyggeri främst riktat in mig på att bygga bouzoukis samt 
liknande folkinstrument. I samband med dessa byggen så har jag fundera mycket över 
instrumentets konstruktion och vad det är som gör att bouzoukin har ett så karakteristiskt ljud.  
 
En av mina funderingar består i varför de flesta bouzoukis är utrustade med ett tryckande stall 
istället för ett limmat stall. Skiljer sig dessa stalltyper från varandra tonalt och i sådant fall hur 
mycket och på vilket sätt? 
 
För att få svar på mina frågor har jag byggt två stycken bouzoukis som är identiskt lika bortsett 
från stalltypen. Den ena har ett limmat stall och den andra ett tryckande stall. 
Jag har varit mycket noggrann med att tillverka bouzoukierna med exakt samma dimensioner och 
med material som kommer från samma trästock. Detta för att försäkra mig om att instrumenten 
ska bli så lika som det bara går. 
 
Därefter har jag anordnat ett ”lyssningstest” där jag har låtit musiker spela och lyssna på 
instrumenten. Musikerna har sedan fått fylla i ett formulär innehållande frågor om instrumentens 
tonala egenskaper samt om deras användningsområden. 
 
Genom att sammanställa svaren från lyssningstestet har jag kommit fram till en slutsats om vad 
det är som tonalt skiljer ett limmat från ett tryckande stall hos en bouzouki. 
 
Jag har även att tagit reda på vad andra instrumentbyggare anser att det är för skillnader mellan 
de olika stalltyperna, samt hur bouzoukins historia i stora drag ser ut. 



   

Summary  
 
I have a great interest in bouzoukis and since I, during my education in guitar making, mainly 
have focused on building bouzoukis and other traditional folk instruments, I have chosen the 
bouzouki as the object of my degree project. 
 
In connection to the making of these instruments, I started to consider the construction of the 
bouzouki and why the bouzouki has such a characteristic sound.  
 
One of my theories is based on the fact that most bouzoukis are made with floating bridges 
instead of glued pinbridges. Do these types of bridges differ from each other tonally and if so, 
how much and in what way?  
 
To receive answers to my questions, I have built two identical bouzoukis with different types of 
bridges, one with a glued pinbridge and one with a floating bridge. I have been very precise in the 
making of these instruments, giving them the exact same dimensions and using material from the 
same piece of wood. This to make sure that the instruments should be as exactly alike as possible. 
 
After finishing the making of the bouzoukis, I arranged for a sound test where I let musicians 
play and listen to the instruments. After doing this I let the same musicians fill in a form with 
questions regarding each instruments tonal characteristics and it’s fields of application.  
 
By compiling the answers from the sound test, I have come to a conclusion regarding what 
tonally separates a bouzouki with a glued pinbridge from a bouzouki with a floating bridge.  
 
In addition to this I have found out what other instrument makers considers to be the difference 
between these two types of bridges. 
 
Beside the project described above I also present a brief history of the bouzouki. 
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1. Inledning 
 
Mitt stora intresse för den irländska bouzoukin väcktes för ett antal år sedan då jag kom i kontakt 
med instrumentet i samband med att jag började spela irländsk folkmusik. Jag fascinerades 
mycket av instrumentet och bestämde mig tidigt för att själv försöka lära mig spela bouzouki. Jag 
hittade ingen bouzouki till salu, så jag bestämde mig för att försöka bygga en själv. På detta sätt 
väcktes mitt intresse för instrumentbyggeri, och jag använde bouzoukin som jag byggt för att 
söka in på gitarrbyggarprogrammet på Carl Malmsten CTD.  
 
Jag har under min skoltid valt att rikta in mig på att bygga bouzoukis och andra folkinstrument. 
Det föll sig även naturligt för mig att bygga en bouzouki som gesällprov. Jag har haft ett antal 
bouzoukibyggare som förebilder, bl.a. den australiensiska byggaren Graham McDonald. Han har 
skrivit en bok, ”The Bouzouki Book ” 1, som jag använt mig mycket av för att få inspiration till 
hur man kan konstruera en bouzouki. Jag har utifrån detta tagit fram en egen bouzoukimodell 
med min egen design. Jag har valt att låta mina bouzoukis ha ett limmat stall som på en gitarr. 
Detta mest beroende på att jag som gitarrbyggare har mest erfarenhet av denna typ av stall. 
 
Inför examensarbetet har jag flera gånger funderat över vad det är för tonal skillnad mellan ett 
limmat stall, som jag använt mig av, och ett mer traditionellt tryckande bouzoukistall. För att få 
svar på detta ska jag som examensarbete bygga två stycken instrument. Jag skall göra dom så 
identiskt lika som möjligt men låta den ena ha ett tryckande stall och den andra ett limmat stall. 
Genom att sedan jämföra ljudet hos bouzoukierna hoppas jag få svar på hur de olika stalltyperna 
påverkar instrumenten tonalt. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Jag vill med detta examensarbete klargöra hur tonen hos en bouzouki påverkas beroende på 
vilken stalltyp bouzoukin har.  
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att bara intressera mig för den ”hörbara” skillnaden mellan instrumenten och kommer 
således inte genomföra några tekniska akustiska mätningar på tonen hos instrumenten. 
 
 
1.3 Metod 
 
Jag kommer att bygga två stycken bouzoukis så identiskt lika som bara är möjligt och låta den 
ena ha ett tryckande stall och den andra ett limmat stall. Jag kommer därefter att låta ett antal 
musiker spela och lyssna på instrumenten. Därefter får musikerna fylla i ett formulär med frågor 
om instrumentens tonala egenskaper och användningsområden. Genom att sammanställa svaren 
på frågorna kommer jag att få fram ett resultat över vad musiker anser att instrumenten passar till 
för musik och vad som skiljer dom åt ljudmässigt. 
 
1  McDonald, Graham, The Bouzouki book, 2004, ISBN  0 646 43602 3
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2. Bouzoukins historik och bakgrund 
 
Den moderna bouzoukin har utvecklats mycket under åren och härstammar från en rad andra 
knäppinstrument. Exakt hur utvecklingen sett ut är däremot svårt att riktigt få fram men jag skall 
ändå försöka redogöra för viktiga ”milstolpar” i bouzoukins historia. 
 
 
2.1 Bouzoukins bakgrund 
 
Bouzoukin härstammar ursprungligen från den turkiska Sazen. Saz-familjen bestod av flera 
instrument i varierande storlek, men gemensamt var att alla hade skopformade kroppar som var 
skurna ur ett och samma trästycke, flyttbara band som tillverkades av senor samt tre strängkörer. 
Ett av instrumenten i Saz-familjen gick under namnet ”Bozuk” och det är därifrån namnet 
bouzouki kommer. 2 
Sazen spreds sig sedan under början av 1900-talet till Grekland där den korsades med den 
italienska mandolinen och fick namnet ”Grekisk Bouzouki”. Den grekiska bouzoukin hade en 
liten skopformad kropp med lång hals och tre eller något senare även fyra strängkörer. Banden 
var av metall istället för senor.  Den har idag fått en stämpel som Greklands nationalinstrument 
och används både inom folkmusik och modernare musik. 1 

Under 1960-talet började irländska folkmusiker experimentera med den grekiska bouzoukin. Man 
fann att instrumentet passade bra till den irländska folkmusiken och utvecklingen av en ny 
bouzouki tog fart. Genom att inspireras av den engelska cittern tog man fram en flatbottnad 
bouzouki med fyra körer och den irländska bouzoukin var född. Från att ha varit ett instrument 
som bara några få irländska musiker spelade på så är den irländska bouzoukin idag ett självklart 
instrument i de flesta irländska folkmusikband. 1 
 
 
 
2.2 Bouzoukin idag 
 
Idag används olika typer av bouzoukis inom bl.a. grekisk, keltisk, svensk, norsk, fransk och 
amerikansk folkmusik och dom kan dessutom höras hos många kända rock och pop artister.  
Dom byggs av byggare i hela världen och tillverkas även av större gitarrfabriker såsom Fender. 
Men bouzoukins utveckling har på intet sätt avstannat. Den svenske instrumentbyggaren Christer 
Ådin har t.ex. utvecklat en rad olika instrument som alla mer eller mindre härstammar från 
bouzoukin. Ett av dessa nya instrument är låtmandolan. Tillsammans med den svenska 
folkmusikern Ale Möller experimenterar Christer mycket med att försöka ta fram nya klanger och 
ljudbilder. Han använder ofta oktavsträngar och även extra förlängda bassträngar på sina 
instrument. På det sättet  försöker man finna nya vägar för folkmusikens utveckling och 
därigenom göra den mer intressant. 
 
 
 
 
 
1  McDonald, Graham, The Bouzouki book, 2004, ISBN  0 646 43602 3, sida 5-7 
2 Walsh, Tommy, The Irish bouzouki, Waltons Manufacturing Ltd, 1989, ISBN 1 85720 070 5, sida 5
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3. Andra byggares erfarenhet av olika stalltyper 
 
Den vanligaste förekommande stalltypen på bouzoukis är det tryckande stallet. Men det finns 
även byggare som använder limmade stall på sina instrument. Jag har varit i kontakt med några 
instrumentbyggare som använder sig av både limmat och tryckande stall och frågat vad de anser 
att det är för tonala skillnader mellan stalltyperna. 
 
3.1 Graham McDonald 
 
Graham McDonald är en australiensisk bouzoukibyggare som varit verksam i över tjugo år. Han 
inspirerades redan 1972 till att börja bygga bouzoukis efter att ha hört gruppen Planxty som till 
stora delar byggde sin klang på samspelet mellan mandolin och bouzouki. 1 
Han är idag en mycket erkänd byggare och bygger bouzoukis med både tryckande och limmade 
stall. Han har även utvecklat en metod för att ”formpressa” välvningen på sina bouzoukilock. 
 
När jag skrev till honom och frågade vad han anser om de tonala skillnaderna mellan stalltyperna 
fick jag följande svar: 
 
”- På mina instrument så använder jag inte bara olika stalltyper utan också olika locktyper. 
Locken anpassas alltså för att passa till de olika stallen. Bouzoukierna med limmat stall har en 
något varmare mer gitarrlik klang, medan dom med tryckande stall istället har en 
genomträngande ton med mer attack. Dock tycker jag att skillnaden är liten. Olika typer av 
strängar och stämningar inverkar lika mycket på klangen som vilken typ av stall man använder.” 
 
 
3.2 Fylde Guitars 
 
Fylde Guitars är en engelsk instrumentfabrik som ägnar sig åt att bygga folkmusikinstrument och 
gitarrer i medelstor skala. Man har varit verksam sedan 70-talet och sammanlagt producerat över 
sex tusen instrument. Man bygger ett antal olika bouzoukimodeller som både har tryckande och 
limmade stall. 
 
Roger Bucknall på Fylde Guitars gav även han mig ett svar som påminner om det jag fick av 
Graham McDonald. 
 
”- Vi har helt olika design på våra instrument med tryckande respektive limmat stall. 
Instrumenten med limmat stall ger en lite mer varm och mogen klang medan det tryckande stallet 
ger en lite mer klar och projekterad klang.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  McDonald, Graham, The Bouzouki Book, 2004, ISBN  0 646 43602 3, sida 5-7
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4. Bouzoukiernas konstruktion och byggnadsprocess 
 
När jag bestämde mig för att genomföra detta arbete ville jag försäkra mig om att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt. Jag ansåg det därför viktigt att bygga de båda instrumenten efter 
så lika förutsättningar som möjligt.  
Jag valde att använda virke som jag själv kunde såga upp till ämnen för att på så sätt verkligen 
vara helt säker på att varje del i respektive instrument kom från samma träbit. 
Detta gjorde jag helt uteslutande med varje liten del på instrumentet, bortsett från åder som jag 
köpte färdig.  
 
 
 
Jag använde följande träslag i instrumenten: 
 
 
Lock  sitka gran, picea sitchensis 
 
Sidor och botten honduras mahogny, swietenia macrophylla 
 
Hals  honduras mahogny, swietenia macrophylla 
 
Greppbräda  brasiliansk jakaranda, Dalbergia nigra 
 
Stall  brasiliansk jakaranda, Dalbergia nigra 
 
Lockbjälkar  sitka gran, picea sitchensis 
 
Stallplatta  europeisk lönn, acer pseudoplatanus 
 
Bottenbjälkar honduras mahogny, swietenia macrophylla 
 
Mittfogsförstärkning sitka gran, picea sitchensis 
 
Tagglister  honduras mahogny, swietenia macrophylla 
 
Halskloss och ändkloss honduras mahogny, swietenia macrophylla 
 
Kantlist  brasiliansk jakaranda, Dalbergia nigra 
 
Ändkloss-inläggning brasiliansk jakaranda, Dalbergia nigra 
 
Huvudfanér  brasiliansk jakaranda, Dalbergia nigra 
 
Huvudfanér-inläggning europeisk lönn, acer pseudoplatanus 
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4.1 konstruktion 
 
Jag byggde bouzoukierna efter min gesällritning som jag gjorde i samband med mitt gesällprov. 
Ritningen bygger på en kroppsform som jag själv tagit fram och som är anpassad för instrument 
med 630m.m. mensur och halsinfästning på 16:e band. Vidare har jag använd mig av ett 
beribbningssystem på locket som består av en kryssberibbning med ett antal små kryss i. Man 
brukar kalla detta för en hybrid mellan ”x-brace” och ”latice”. Jag har även valt att skruva fast 
halsen emot kroppen med två bultar. Detta för att konstruktionen blir väldigt stark samt att den 
mycket lätt kan tas isär igen om det t.ex. uppstår något problem eller någon skada på 
instrumentet. 
Bouzoukin har fyra strängkörer som stäms unisont i G, D, A och D, vilket är den traditionella 
irländska stämningen. Naturligtvis går det bra att använda en annan stämning om man t.ex. vill 
spela svensk folkmusik. 
 
 
 

 
Figur 1. Ritningen jag utgick ifrån 
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4.2 byggnadsprocess 
 
Jag skall här redogöra för byggnadsprocessen utan att alltför djupt gå in på smådetaljer. 
 
Det första jag gjorde var att ta fram virke till mina bouzoukis. Jag sågade fram bottnar och sidor 
ur en och samma mahognystock. Vidare sågade jag fram mina lock från ett granämne som 
egentligen var ämnad att användas till en orkestergitarr med välvt lock och därför var tillräckligt 
tjockt för att sågas isär. Därefter putsade jag ner dom blivande locken till rätt tjocklek och fogade 
dom. 
Jag tog på samma sätt fram ämnen till sidor och bottnar ur en mahognyplanka. 
 
I varje lock fräste jag sedan för rosetter och ljudhål, varpå jag la i rosetterna. Jag var mycket noga 
med att behålla inställningar på verktyg och maskiner så jag kunde göra alla moment parallellt på 
båda instrumenten för att få dom så exakt lika som möjligt. Jag sparade även mycket tid på att 
bygga dom parallellt vilket även det naturligtvis var en fördel. 
 
Jag tog fram tonribbsämnen som jag sedan limmade fast på dom båda locken. Jag formade 
tonribborna till sin rätta form på det första locket. Därefter skar jag även det andra lockets 
tonribbor. Jag var mycket noga med att kontrollera alla mått på det första lockets tonribbor och 
sedan överföra dessa mått till tonribborna på det andra locket. Jag kontrollerade även att dom 
båda lockens vikt överensstämde. Detta för att få locken så identiska som möjligt. 
 
 

 
Figur 2. Formning av tonribbor 
 
Jag fogade de båda bottnarna och limmade på fogförstärkningslister. Jag tog fram bottenbjälkar 
som jag först passade in och limmade för att sedan forma till slutlig form. Jag kontrollerade att 
bottenbjälkarnas mått på de båda bottnarna överensstämde. Jag vägde även de båda bottnarna för 
att försäkra mig om att dom var likadana. 
 

 
Figur 3. Färdiga bottnar
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Jag böjde alla fyra sargarna efter varandra och placerade dom i de två sargkransarna. Jag 
tillverkade och limmade fast hals- och ändkloss, givetvis med material från samma 
mahognystock. Jag kontrollerade även denna gång måtten. Tagglisterna tillverkade jag genom att 
såga skåror i en bred mahognylist och sen klyva den till åtta lister. Jag limmade sedan varje 
tagglist på plats mot sargarna i sargkransen på båda instrumenten. 
 
 

 
Figur 4. Sargarna uppspända i sargkransarna 
 
 
Därefter putsade jag in sargarna, så att dom skulle passa mot lock och botten, genom att dra dom 
mot en sfärisk platta försedd med slippapper. 
Jag fräste uttag i tagglisterna för bjälkar och tonribbor samt kapade av dessa till lagom längd. 
Därefter kunde lock och botten limmas på plats. 
 
 

 
Figur 5. Limning av lock 
 
 
Jag fräste sedan ut spår för åder och kantlist. Jag valde att ha en enkel svart-vit-svart åder 
innanför kantlisten. Kantlisterna sågade jag fram ur en planka med brasiliansk jakaranda. Jag 
böjde alla åtta kantlisterna samtidigt i böjmaskinen.  
Jag kantlistade instrumenten växelvis med en kantlist åt gången så att limmet fick möjlighet att 
torka mellan varje listning. Sedan återstod det bara att sickla ner kantlister samt putsa 
instrumenten. 
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Halsarna tillverkade jag av honduras mahogny. Jag fogade samman två mahognyblock och 
sågade fram tappar i ändarna av blocket. Jag sågade sedan ut halsarnas profil med övermått. Jag 
putsade fram vinkeln på huvudet och sågade skåror för dragstång och kolfiberstavar. 
Kolfiberstavarna limmades sedan fast i halsen för att förstärka denna mot strängarnas drag. 
Jag limmade därefter på huvudfanéret och borrade håll i huvudet för mekaniken. Huvudets form 
fräste jag sedan fram. 
 
 

 
Figur 6. Kroppar, halsar och greppbrädor 
 
 
Jag limmade i rundstav i halsens häl som förstärkning för att sedan kunna skruva i de 
maskinskruvar som skulle hålla fast halsen mot bouzoukikroppen. 
Halsarna var nu färdiga att passas in mot kropparna. Jag satte fast kropparna i en jigg som var 
anpassad för att ge rätt halsvinkel och putsade kropparnas infästningar mot skivputsen. 
 
Jag tillverkade och bandade greppbrädorna som sedan limmades fast på halsarna. Sedan formade 
jag klart halsarnas rundning och hälar, samt skruvades fast halsarna i kropparna. 
 
 

  
Figur 7. Limning av greppbräda  Figur 8. Formning av hals 
 
 
När halsar och kroppar nu satt ihop så återstod det bara att putsa allting med fint slippapper samt 
ytbehandla instrumenten. Jag använde mig av cellulosalack som ytbehandling och applicerade 
sammanlagt 16 lager lack på varje instrument. Mellan var fjärde lacklager mellanslipade jag 
lacken. Jag avslutade med att mattera lacken. 
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Nu var jag framme vid det mest elementära för detta projekt, nämligen stallen. Jag hade redan 
tidigare bestämt mig för att ha samma halsvinkel på instrumenten vilket således också betydde 
samma höjd på både det tryckande och det limmade stallet. 
 
I samband med att jag gjorde mitt gesällprov designade jag ett limmat bouzoukistall. Alltså hade  
jag redan formen på ”det limmade stallet” klar. Men ett tryckande bouzoukistall hade jag aldrig 
tillverkat tidigare. Jag bestämde mig för att utgå från samma profil och längd som hos det 
limmade stallet men att bredden däremot bara skulle vara 10mm. Jag sågade och putsade fram 
stallets form och fräste sedan en spår i stallet för stallbenet. 
 
Jag tillverkade därefter det limmade stallet. Jag hade som sagt redan tidigare gjort ett sådant stall 
till mitt gesällprov vilket jag utgick från nu. Jag sågade och putsade fram formen, borrade hål för 
strängstiften samt fräste ett spår för stallbenet. 
 
 
 

 
Figur 9. Stallämnen. 
 
 
 

      
Figur 10. Tryckande stall färdigt  Figur 11. Limmat stall färdigt 
 
 
När stallen var färdiga monterade jag mekanik samt stallben och översadel på instrumenten. Jag 
limmade även fast stallet på den bouzouki som skulle ha limmat stall och monterade stränghållare 
på den som skulle ha tryckande stall. 
Därefter strängade och justerade jag instrumenten så att dom var klara för provspelning.
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5. Lyssningstest av bouzoukierna 
 
Jag funderade länge på hur jag på bästa sätt skulle kunna ge en rättvis bild av de hörbara 
skillnaderna mellan bouzoukierna och beslutade mig till slut för att det mänskliga örat måste vara 
det som bäst ger ett så rättvisande resultat som möjligt. Jag anser att man med tekniska mätningar 
av instrumentens akustiska frekvenser m.m. inte får fram annat än tekniska diagram där man i 
stort sett inte kan utläsa någonting. Det enda man ser är olika frekvenskurvor i ett grafiskt 
diagram. Att utifrån dessa frekvenskurvor kunna förstå hur instrumenten ljudmässigt skiljer sig i 
verkligheten anser jag vara väldigt svårt. 
 
Jag ville istället försöka hitta dom hörbara skillnader som en musiker upplever då han spelar på 
två olika instrument. Naturligtvis kan detta ses som subjektiva upplevelser men i slutändan så är 
det ändå dessa upplevelser som styr en musikers uppfattning om vad han eller hon tycker om ett 
instrument. Genom att lägga ihop många musikers tonala värderingar ansåg jag mig kunna få ett 
vetenskapligt tillförlitligt resultat över de tonala skillnaderna hos bouzoukierna. 
 
Jag tog kontakt med eleverna på folkmusiklinjen på Kungliga Musikhögskolan för att låta dom 
delta i mitt lyssningstest. Jag kontaktade även andra bouzoukispelande musiker för att få ihop 
som många som möjligt till lyssningstestet.  
 
Några av musikerna, däribland Ale Möller, hade inte möjlighet att närvara vid det officiella 
lyssningstestet. Jag löste detta genom att träffa dessa musiker vid ett antal andra tillfällen och då 
låta dom provspela instrumenten.  
 
 
5.1 Frågor att ta ställning till 
 
Jag använde mig av ett formulär som alla som deltog i lyssningstestet fick fylla i. Jag valde att 
dela in lyssningstestet i två kategorier: tonala egenskaper hos instrumenten och 
användningsområden för instrumenten. Under dessa två kategorier hade jag ett antal frågor där  
man skulle betygssätta instrumenten i en skala 1 till 5 beroende av hur man upplevde dom. Sedan 
fanns det även plats i formuläret för spontana reaktioner, kommentarer och allmän kritik. 
 
På nästa sida kan man se exakt hur formuläret såg ut.
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Lyssningstest för bouzoukis med limmat stall och tryckande stall. 
 
Betygsätt instrumenten efter hur du upplever dom i skala 1-5 i följande kategorier: 
 
 
 
Tonala egenskaper:  Tryckande stall Limmat stall 
 
Diskantregister       
 
Mellanregister       
 
Basregister       
 
Jämnhet       
 
Formbarhet       
 
Tonstyrka       
 
Tonlängd       
 
Attack       
 
Tonkvalité       
 
 
Användningsområden: 
 
Solo/melodispel       
 
Stämspel       
 
Komp/ackordspel      
 
Svensk folkmusik      
 
Irländsk folkmusik      
 
Annan musik       
 
 
Övriga kommentarer: 
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5.2 Praktiskt genomförande 
 
Lyssningstestet ägde rum 2006-05-17 i Kungliga Musikhögskolans lokaler. Vi var ett tiotal 
personer som samlades för att genomföra testet. Efter en kort introduktion av upplägget och hur 
jag genomfört byggandet av instrumenten, så delades formulären ut. Sedan fick alla deltagare i 
tur och ordning provspela båda instrumenten samtidigt som dom andra lyssnade. Vi var noga 
med att ofta byta mellan dom två bouzoukierna för att på så sätt tydligt kunna höra de skillnader 
som fanns. Efter en stunds spelande bytte vi lokal för att på så sätt få reda på hur instrumenten 
uppfattades i ett större och mer akustiskt rum. 
 
 
 

 
Figur 12. Ale Möller provspelar bouzoukin med 
 tryckande stall
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5.3 Redovisning av resultatet av lyssningstesterna. 
 
Den slutsats jag fick fram genom lyssningstestet återkommer jag till senare, men jag kommer här 
att redovisa resultatet av testet. 
 
Jag har räknat ut ett snittvärde för de båda bouzoukierna i varje kategori genom att räkna ihop 
resultatet från formulären. 
 
Tonala egenskaper:  Tryckande stall Limmat stall 
 
Diskantregister   3,37  3,75  
 
Mellanregister   4,12  3,62  
 
Basregister   3,88  4,33  
 
Jämnhet   4,22  3,62  
 
Formbarhet   4,16  3,83  
 
Tonstyrka   4,12  3,93  
 
Tonlängd   4,5  4,43  
 
Attack   4,5  3,25  
 
Tonkvalité   3,85  4,0  
 
 
Användningsområden: 
 
Solo/melodispel   4,6  4,0  
 
Stämspel   4,0  4,0  
 
Komp/ackordspel  4,0  4,0  
 
Svensk folkmusik  4,16  3,5  
 
Irländsk folkmusik  4,33  4,16  
 
Annan musik   3,5  3,75  
 
 
Övriga kommentarer: 
 
Jag fick in ett antal muntliga och skriftliga kommentarer som även dessa ligger till grund för mitt 
slutliga resultat.
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6. Resultat 
 
Genom att analysera poängresultatet samt de skriftliga och muntliga kommentarer jag fick under 
lyssningstestet har jag fått en ganska klar bild över vad musikerna ansåg att det var för tonala 
skillnader mellan instrumenten. 
 
Det mest tydliga var att den hörbara skillnaden var överraskande liten. Det fanns istället en 
mycket tydlig likhet i klangen mellan instrumenten. Mycket av det som musikerna ansåg som 
tonala fördelar respektive nackdelar fanns mer eller mindre hos båda instrumenten. Generellt 
ansågs det att skillnaderna upplevdes tydligare när man ”pressade” instrumenten dvs. spelade 
mycket hårt och kraftfullt på dom. 
 
Men vissa tonala skillnader var man dock överens om att det fanns. 
Bouzoukin med limmat stall fick högre poäng i lyssningsresultatet när det gällde 
diskantregister och basregister samt i tonkvalité, medan bouzoukin med tryckande stall fick något 
högre poäng i alla andra kategorier. Vad det gällde användningsområden, så låg poängen nästan 
på samma nivå för båda instrumenten, men med en lite fördel för bouzoukin med tryckande stall i 
melodispel samt svensk folkmusik. 
 
Det mest intressanta var att slutbetyget för bouzoukin med tryckande stall var 4,08, medan den 
med limmat stall bara fick ihop 3,87. Bouzoukin med tryckande stall fick alltså högst poäng och 
borde då vara mest populär hos musikerna, men när man summera det skriftliga och muntliga 
kommentarer som instrumenten fick, så är det istället bouzoukin med limmat stall som får bäst 
kritik. Det går alltså inte att kora någon ”vinnare” i lyssningstestet. 
 
Min egen slutsats efter detta examensarbete blir att den tonala skillnaden mellan ett tryckande 
och ett limmat stall hos en bouzouki inte är speciellt stor. Det tryckande stallet ger en något 
varmare starkare klang med mer attack, medan klangen hos det limmade stallet blir något klarare 
och renare och uppfattas av dom flesta som vackrare. 
I framtiden skulle det vara intressant att undersöka om valet av material till botten och sidor, samt 
instrumentets design och konstruktion, har en större inverkan på instrumentets klang än vad 
stalltypen har.
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