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Sammanfattning 
Under mina tre år på Malmstensskolans gitarrbyggarprogram har jag bl.a. kommit att intressera 
mig för konstruktionen av den klassiska gitarren. Orsaken till detta är den fascination jag känner 
inför konstruktionens enkelhet. En enkelhet som också blir mer komplex när man börjar studera 
den i detalj.  

I mitt examensarbete försöker jag inte bryta ner denna komplexitet, utan undersöker två olika 
konstruktionsprinciper. Anledningen till detta är att jag vill undersöka om det finns någon 
sanningshalt i de påståenden som gör sig gällande den ena av dessa principer. Tankegången är att 
om gitarren byggs med en stum konstruktion av dess botten och sidor stannar energin kvar i 
locket. På så vis ökar gitarrens förmåga att vara volymstark. 

När det gäller gitarrernas förmåga att projicera sitt ljud kan en tydlig skillnad utläsas. Däremot  
i gitarrernas närområde råder det ingen större skillnad gällande deras tonstyrka. I gitarrernas  
närområde blir tonala aspekter i viss mån tydliga och även om gitarrernas grundkaraktär är lika 
förekommer det subtila tonala skillnader. 

De skillnader mellan de olika konstruktionsprinciperna som jag har utrönt i mitt arbete gör sig 
gällande med avseende på de två gitarrerna som jag har byggt. Vad som undersöks är deras  
förmåga att projicera sitt ljud i sina närområden respektive distansområden. 
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Abstract 
During my studies to become a guitar builder at Carl Malmsten CTD, I have found an interest in 
the construction of the classical guitar. I am fascinated by the simplicity of its construction. A 
simplicity that becomes more complex when you start to study it in detail. 

In my final thesis I will not try to explain this complexity. The subject is to investigate two 
different principles regarding its construction. I would like to find out if the sayings concerning 
one of the principles will yield a guitar with greater ability to produce volume and projection. 

At a close distance the difference between the guitar’s volumes is not to speak of, but a 
significant difference can be seen regarding one of the guitars ability to project its sound.  In 
their nearness tonal aspects becomes in some extent legible. Even if the two guitar’s character of 
sound is alike subtle tonal differences exists. 

The existing differences between the two principles of construction are regarding the two 
guitars that I have built. The subject for the examination is to conclude the guitar’s ability to 
project their sound nearby compared to at a distance.  
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Förord 
Utan nedan nämnda personers medverkan hade mitt examensarbete varit svårt att genomföra.  
 
Ett stort tack till: 
 

• Paul Sheridan – Gitarrbyggare i Perth, Australien. 
• Gerard Gilet - Gitarrbyggare i Sydney, Australien. 
• Ian Watchthorn - Gitarrbyggare i Melbourne, Australien. 
• Erik Jansson - Docent i Musikakustik vid KTH. 
• Magnus Nilsson - Civilingenjör, examensarbete i Musikakustik. 
• Gunnar Spjuth – Universitetsadjunkt vid Malmö Musikhögskola. 
• Mats Bergström – Gitarrpedagog vid Kungliga Musikhögskolan. 
• Nicola Nerström – Handledare och Universitetsadjunkt vid Carl Malmsten CTD. 

 
 
Malmö den 1 juni 2007 
 
Lloyd Gramstad
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1 Inledning 
Under mina tre år på Malmstensskolans gitarrbyggarprogram har jag bl.a. kommit att 
intressera mig för konstruktionen av den klassiska gitarren. Orsaken till detta är den 
fascination jag känner inför konstruktionens enkelhet. En enkelhet som också blir mer 
komplex när man börjar studera den i detalj.  

Poeten Gunnar Ekelöfs förklaring av diktens inneboende mening som inte bara skapas av 
orden, utan snarare av den spänning som uppstår mellan orden kan fungera som en liknelse. 
Innebörden finns i de broar mellan orden som vi inte kan se, men som vi intuitivt förstår. Jag 
anser att det förhåller sig på liknande sätt med den klassiska gitarrens uppbyggnad. Var för sig 
och åtskilda är gitarrens delar relativt lätta att begripa, men tillsammans skapar de en komplex 
enhet. 

I mitt examensarbete försöker jag inte bryta ner denna komplexitet, utan undersöker två 
olika konstruktionsprinciper. Anledningen till detta är att jag vill undersöka om det finns 
någon sanningshalt i de påståenden som gör sig gällande den ena av dessa principer. 
Tankegången är att om gitarren byggs med en stum konstruktion av dess botten och sidor 
stannar energin kvar i locket. På så vis ökar gitarrens förmåga att vara volymstark. 

De principer jag undersöker följer två olika traditioner inom gitarrbyggeri som i korthet 
kan beskrivas som: 

• Konstruktion i enlighet med den tradition, där lock och botten samverkar. Enkel botten 
och enkla sarger. Härefter benämnd Gitarr Flat. 

 
• Konstruktion i enlighet med den tradition, där lock och botten inte samverkar. Skuren 

botten och skiktlimmade sarger. Härefter benämnd Gitarr Skuren. 
 
För att pröva dessa principer i praktiken har jag byggt två klassiska gitarrer. De är identiskt 
byggda när det gäller formgivning, materialval, beribbning, mensur och ytbehandling. 
Virkesdelarna är inte sågade fram ur samma ämnen. Då trä inte är ett homogent material,  
förekommer det skillnader inom samma virkesämne. Det har varit min strävan att uppnå 
likvärdigt material för de båda gitarrerna.  
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1.1 Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka två olika konstruktionsprinciper. För att pröva dess 
utfall i praktiken har jag byggt två gitarrer där jag använder dessa två konstruktionsprinciper. 
Tester har gjorts för att pröva hur de båda principerna påverkar mina byggda gitarrers förmåga 
att alstra ljud. Rapporten beskriver arbetets bakgrund, den del av det praktiska arbetets process 
som är särskiljande och de tester som har gjorts för att undersöka arbetets utfall. 

1.2 Frågeställningar 
• Får gitarren med skuren botten ökad tonstyrka. 
• Projicerar gitarren med skuren botten sitt ljud med ökad tydlighet. 

 

1.3 Metod 
Arbetets huvuddel ligger i byggandet av de båda gitarrerna. Ett tekniskt test av Erik Jansson 
(docent i Musikakustik vid KTH) har gjorts för att undersöka gitarrernas resonanser och 
vibrationsnivåer i deras lock och bottnar. För att bedöma instrumentens tonstyrka och förmåga 
att projicera sitt ljud har en teknisk mätning utförts. Vidare har gitarrerna provspelats och 
jämförts av elever och pedagoger vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och 
Musikhögskolan i Malmö. 
 

1.4 Struktur 
• Rapporten inleds med en beskrivning av den bakgrund som föreligger mitt 

examensarbete.  
• En tabell över gitarrernas beståndsdelar presenteras i kapitel 3 för att det ska bli tydligt 

för läsaren vad som uppbyggnadsmässigt skiljer gitarrerna åt.  
• Därefter följer en redogörelse över de byggtekniska skillnader som förekommer 

mellan de båda gitarrerna.  
• Arbetsgången i den tekniska mätningen beskrivs och resultaten presenteras.  
• Den tekniska mätningen av tonstyrka och projektion beskrivs. 
• Pedagogernas och elevernas åsikter redogörs. 
• Arbetets resultat presenteras. 
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2 Bakgrund 
Sommaren 2002 hade jag avslutat min förberedande utbildning och blivit antagen till 
Gitarrbyggarprogrammet på Malmstensskolan. Mina förväntningar var högt ställda och jag 
såg med spänning fram emot terminsstart. Innan dess skulle jag vistas i Australien för att 
besöka en god vän. 

När jag kom dit slogs jag av den rikedom av inhemska träslag som finns tillgängliga för 
den australiensiske trähantverkaren. En fråga som snart uppkom var: Vilka inhemska träslag 
använder en instrumentmakare i Australien? Genom vänner, Internet och besök på brädgårdar 
började min kunskap om dessa träslag ta form. 

På ett kafé fick jag möjlighet att provspela en Maton, den gitarr som det byggs flest av i 
Australien. Jag lade detta på minnet. Åter tillbaka i Stockholm påbörjade jag min vandring 
som blivande gitarrbyggare med spänd förväntan och nyfikenhet. 

Under utbildningens praktikkurs fick jag åter tillfälle att fästa mitt intresse på 
australiensiskt gitarrbyggeri och sökte min praktik hos Maton i Melbourne, Australien. De 
antog min ansökan och under sex veckor fick jag följa och själv bygga fyra gitarrer genom 
hela tillverkningsprocessen. 

Förutom min praktik hos Maton passade jag på att resa runt och hälsa på nio enskilda 
gitarrbyggare. I samband med mina möten blev jag medveten om en egen särskiljande 
gitarrbyggartradition som har sitt ursprung i Australien och florerar inom den moderna 
klassiska gitarrbyggarfalangen. Jag tog åt mig av dessa intryck och de utgör grunden för mitt 
examensarbete. Genom den kontakt jag fick med enskilda australiensiska gitarrbyggare såsom 
Paul Sheridan i Perth, Gerard Gilet i Sydney och Ian Watchthorn i Melbourne, har det 
praktiskt varit möjligt för mig att undersöka denna konstruktionsprincip. 

I mitt examensarbete undersöker jag en del av konstruktionen av den moderna klassiska 
gitarren i jämförelse med en del av konstruktionen som används inom den traditionella 
klassiska gitarrbyggartraditionen. Den australiensiska skolan utgör en del av de konstruktioner 
som förknippas med modernt klassiskt gitarrbyggeri och Greg Smallman räknas som dess 
upphovsman. 
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3 Byggtekniska detaljer 
Nedan följer ett schema över de material och metoder som har använts för att konstruera de 
båda gitarrerna. Allt material såsom virke, lim, inläggningar, strängar och mekanik är lika för 
de båda gitarrerna. Genom att åskådliggöra gitarrernas delar i nedanstående tabell, tydliggör 
jag för läsaren vad som skiljer Gitarr Skuren från Gitarr Flat åt. 
 
 Gitarr Skuren Gitarr Flat 
Lock Beribbat (Western Red Cedar) Beribbat (Western Red Cedar) 
Sarger Skiktlimmade (Santos Palisander) Enkla (Santos Palisander) 
Botten Skuren (Santos Palisander) flat (Santos Palisander) 
Hals Mahogny/Santos Palisander Mahogny/Santos Palisander 
Rosett Abalone/ Santos Palisander Abalone/ Santos Palisander 
Greppbräda Ebenholts Ebenholts 
Tagglister Skiktlimmade (Mahogny) Skiktlimmade (Mahogny) 
Stall Rio Jakaranda Rio Jakaranda 
Huvudfaner Santos Palisander Santos Palisander 
Kantlister Ebenholts Ebenholts 
Mekanik Alessi  Alessi 
Strängar Hannabach high tension Hannabach high tension 
Mensur 660 millimeter 660 millimeter 
Ytbehandling Franskpolering/Shellack Franskpolering/Shellack 

Figur 1. Byggtekniskt schema. 

 

3.1 Latinska artnamn 
• Western Red Cedar = Thuja plicata. 
• Santos Palisander = Machaerium villosum. 
• Mahogny = Swietenia macrophylla. 
• Ebenholts = Diospyros ebenum. 
• Rio Jakaranda = Dalbergia nigra. 
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4 Konstruktionsbeskrivning 
Gitarr Flat konstrueras i enlighet med den traditionella konstruktionsprincip där lock och 
botten samverkar. Därför är sargerna enkla för att energin i locket lätt skall fortplantas till 
botten.  

Gitarr Skuren konstrueras enligt den modernare metod som har etablerats i Australien. Här 
är bottnen skuren och sargerna skiktlimmade för att ge en mer stum konstruktion där energin 
inte lika lätt fortplantas som om de hade varit enkla.  

De båda gitarrernas övriga delar är konstruerade identiskt med varandra. 
 

4.1  Konstruktionsbeskrivning av Gitarr Flat 
Gitarr Flat byggs i enlighet med det traditionella sätt som klassiska gitarrer vanligtvis byggs. 
Det vill säga botten består av två spegelvända virkesämnen som är kvartersågade och 
dimensionerade till ett par millimeters tjocklek beroende på virkets egenskaper. Bottnen välvs 
sedan mot dess bottenbjälkar.  
 

 
Figur 2. Flat botten. 

Gitarrkroppens sarger är även dessa två spegelvända virkesämnen som är kvartersågade 
och dimensionerade något tunnare än dess botten. Detta för att lättare kunna böjas till sin 
form.  

 

 
Figur 3. Enkel sarg. A=Sarg; B=Tagglist. 

När gitarristen slår an strängen sätts gitarrens lock i rörelse via stallet och energin 
fortplantas till gitarrens botten via bl.a. dess sarger. Nu ljuder gitarren och dess grundkaraktär 
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låter sig skönjas. Gitarr Flats botten svänger resonansmässigt med locket, vilket också är 
grundprincipen bakom det traditionella tillverkningskonceptet. 

 

4.2 Konstruktionsbeskrivning av Gitarr Skuren 
Gitarr Skuren byggs mer i enlighet med den modernare tradition som har etablerats i 
Australien. Enligt denna tradition kan gitarrkroppen ses analogt med en högtalare. Det vill 
säga membranet är locket och gitarrkroppens sarger och botten konstrueras för att ge en rigid 
konstruktion. Den energi som sätts i rörelse via strängen skall i största möjliga mån stanna 
kvar i locket. Därför skiktlimmas sargerna och utgör på så vis en rigid ram som locket är 
limmat emot.  
 

 
Figur 4. Skiktlimmad sarg. A=Sarg 1; B=Sarg 2; C=Tagglist 1; D=Tagglist 2. 

Även bottnen är avsevärt tjockare än i jämförelse med Gitarr Flat. Den är dimensionerad till 
uppemot dubbla tjockleken. Dessutom är den skuren, vilket här medför en välvning som är 
cirka tio gånger större än hos Gitarr Flat. 

Med en skuren botten avses här en karvad botten som man traditionellt använder inom t.ex. 
konstruktion av stråkinstrument. D.v.s. två spegelvända virkesämnen som är kvartersågade 
och dimensionerade till cirka 20-25 millimeters tjocklek. Här skärs sedan bottnens välvning 
ut. Cellon har både en skuren botten och ett skuret lock. 

 

 
Figur 5. Skuren botten. 
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5 Tekniska mätningar 
Den skillnad mellan instrumenten som är konstruktionsmässigt och optiskt tydlig, bör kunna 
upptäckas i ett tekniskt test. Om så är fallet, kan då dessa skillnader även uppfattas med den 
mänskliga hörseln? Vad jag försöker påvisa här är sambandet mellan skillnaderna. Först 
beskriver jag två tekniska mätningar och i kapitel sex återges elevers och pedagogers 
omdömen vid testen på musikhögskolorna. 

 

5.1 Teknisk mätning 1 
För att undersöka gitarrernas lock och bottnar företogs ett tekniskt test hos Erik Jansson, 
docent i Musikakustik vid Kungliga Tekniska Högskolan.  

Vid undersökningen av lock och bottnar användes samma förfaringssätt. En magnet fästes 
mot lock respektive botten med vax. Därefter exciterades en rörelse i vald del genom ett slag 
från en speciellt avsedd hammare för mätningar. Rörelsen registreras via magneten och en 
spole som är kopplad till en frekvensanalysator. 

Nedan följer två diagram. Figur 6 visar en resonansmässig jämförelse mellan gitarrernas  
lock, medan figur 7 visar resultatet över bottnarnas rörelse. 
 

 
Figur 6. Diagram över gitarrernas uppmätta resonanser och vibrationsnivåer i locken.  

Heldragen linje representerar gitarr flat medan streckad linje visar gitarr skuren. 
 
Gitarrernas lock påvisar vissa skillnader. En skillnad ses vid deras A0-frekvens. Här är det 
uppmätta värdet för gitarr skuren 106 hertz, medan gitarr flat registrerar sin frekvens till 100 
hertz. En tänkbar anledning, enligt Magnus Nilsson, kan vara att gitarr flats botten och sarger 
är konstruktionsmässigt mjukare i förhållande till gitarr skuren. På så vis fjädrar, akustiskt 
sett, gitarr flats konstruktion i större utsträckning och dess luftvolyms frekvens sänks. 
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Ytterligare en skillnad kan utläsas gällande gitarrernas resonanser vid T2. Gitarr skuren har 
ett uppmätt värde till 331 hertz, medan gitarr flats T2 registreras vid 312 hertz. Enligt Erik 
Jansson tyder det på att gitarr skurens lock är mera tvärstyvt. 

Dessa data påverkar gitarrernas  ljudbilder och kan förklara de subtilt tonala skillnader som 
tas upp i samband med de lyssnarmässiga omdömena under kapitel 6. 
 

 
Figur 7. Diagram över gitarrernas uppmätta resonanser och vibrationsnivåer i dess bottnar.  

Heldragen linje representerar gitarr flat medan streckad linje visar gitarr skuren. 
 
Den största skillnaden i diagrammet över gitarrernas bottnar är att gitarr skurens 
frekvenskurva är mycket mer samlad och svänger i lägre nivå vid låga frekvenser än gitarr 
flat. Sålunda är gitarr skurens botten mer opåverkad av lockets rörelse. Gitarr flats 
frekvenskurva påvisar större svängningar och slutsatsen följer att en del av gitarrens energi tas 
upp av dess botten. Detta kan man empiriskt undersöka genom att dämpa de båda gitarrernas 
bottnar mot t.ex. en kudde. Gitarr flats ljudbild påverkas markant i en sådan undersökning, 
medan ljudbilden hos gitarr skuren är oförändrad. Det förhåller sig så logiskt ur 
konstruktionsmässig aspekt. 
 

5.2 Teknisk mätning 2 
 
Ett instruments förmåga att projicera sitt ljud brukar skiljas åt genom hur volymstarkt det låter 
i instrumentets närhet – närprojicerande eller hur det låter på avstånd – distansprojicerande. 
Därför har gitarrernas ljud spelats in med hjälp av två mikrofoner. En närmikrofon (0,5 meter) 
och en distansmikrofon (10 meter) har använts. Genom att analysera inspelningarna i en dator 
har instrumentens projektionsförmåga fastställts. En för ändamålet tillverkad fjäderbelastad 
knäppanordning har använts för att sätta strängens energi i rörelse. Alla knäppningar har 
genomförts på samma ställe (13 centimeter ovanför stallbenet) på respektive sträng. Alla 
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mätningar har skett i en repeterande ordning för att reproducerbarheten och tillförlitligheten 
ska bli så god som möjligt. Tre enskilda mätningar har utförts på gitarrernas lösa strängar (E1, 
B, G, D, A, E6). Av dessa har sedan ett medelvärde räknats fram som ligger till grund för 
sammanställningarna i diagrammen. Resultaten från de enskilda mätningarna finns i slutet av 
rapporten som bilaga 1 och 2. 
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Figur 8. Gitarr flat. Sammanställning över uppmätta värden (decibel). 

Vänster kanal: Närmikrofon. Höger kanal: Distansmikrofon. 
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Figur 9. Gitarr skuren. Sammanställning över uppmätta värden (decibel). 

Vänster kanal: Närmikrofon. Höger kanal: Distansmikrofon. 
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Jämför man värdena inbördes mellan de lösa strängarna ser man att gitarr flats A är 
amplitudmässigt starkare än dess övriga strängar. Likaledes gäller det för gitarr skuren. En 
tänkbar anledning som kan vara orsak till detta återkommer jag till under kapitel 7. 
 
Följande utrustning har använts för att göra ljudinspelningarna: 
 

• 2 stycken Röde NT 1 kondensator mikrofoner 
• Mindprint DI-port (A/D-omvandlare) 
• Creative Audigy 2 ZS (ljudkort) 
• Toshiba Satellite A100-067 (Dator) 
• Cool Edit Pro (mjukvara) 

 
Analysen av de inspelade ljudfilerna har skett i programvaran Cool Edit Pro. Ur mätsynpunkt 
har ljudfilernas maxamplitud legat till grund för analysen. Eftersom decibel är ett logaritmiskt 
nivåvärde med fritt vald referens, används här 0 decibel som maxvärde. Det vill säga att 
närmikrofonens mätvärden ligger runt ett par tiondelar under  noll,  medan distansmikrofonens 
mätvärden registreras mellan -4 till -10 decibel. Nedanstående bilder visar exempel från 
mätningarna av gitarrernas lösa D-strängar. Den första bilden visar inspelningen av gitarrernas 
närprojektion. Den andra bilden visar inspelningen av gitarrernas fjärrprojektion. 
 

 
Figur 10. Vänster kanal=Gitarr skuren, närmikrofon (-0.2 decibel). 

Höger kanal=Gitarr flat, närmikrofon (-0.19 decibel). 
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Figur 11. Vänster kanal=Gitarr skuren, distansmikrofon (-7.13 decibel). 

Höger kanal=Gitarr flat, distansmikrofon (-9.63 decibel) 

 
Enligt Erik Jansson är skillnader som är mindre än en decibel mycket svåra för det mänskliga 
örat att uppfatta. Den största skillnaden som förekommer på vänster kanal (närmikrofon) är 
0,237 decibel. Därför kan alla skillnader registrerade på mätningens närmikrofon (vänster 
kanal) bortses ifrån. Härigenom besvaras den första av examensarbetets två frågeställningar, 
nämligen om gitarren med skuren botten får en ökad tonstyrka. Svaret följer att skillnaden 
mellan uppmätta värden är försumbar och ingen väsentlig skillnad i gitarrernas närområde till 
ökad tonstyrka existerar.  

När de uppmätta resultaten på höger kanal (distansmikrofon) jämförs blir skillnaden 
tydligare. Här kan vi se att gitarren med skuren botten får en ökad projektion. Differensen 
mellan gitarrernas medelvärden är strax under två decibel.  Mellan individuella strängar kan 
skillnaden uppgå till drygt fyra decibel. På så vis besvaras examensarbetets andra 
frågeställning.  



 18 

6 Lyssnarmässiga omdömen 
Vid två tillfällen har gitarrerna bedömts lyssnarmässigt. På Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm, där gitarrpedagog Mats Bergström och tre elever var närvarande. På Malmö 
Musikhögskola gjordes bedömningen av universitetsadjunkt Gunnar Spjuth. Den bedömning 
som ligger till grund för musikernas omdömen baseras på gitarrernas tonbildning i deras 
närområde.  Det som är intressant ur den här aspekten är hur gitarrerna uppfattas tonalt 
sinsemellan.  
 

6.1 Lyssnaromdöme 1 
Det som blev tydligast i mötet med gitarrpedagog Mats Bergström och eleverna var att 
gitarrernas tonstyrka inte skiljde sig nämnvärt. Det stöds i den tekniska mätningen. Vidare 
skiljer sig inte gitarrernas ljudmässiga grundkaraktär sig åt särskilt mycket. Det beror på 
överrensstämmelsen mellan lockens material, dimensionering och balkningen av dessa. 
Däremot svänger gitarr flats botten vilket är märkbart för den som spelar. 

I samband med mötet hade just en lektion avslutats och där hade två av eleverna övat på ett 
stycke av kompositören Fernando Sor. I denna duo konstellation testades instrumenten och 
härigenom framkom ett möjligt användningsområde där gitarrernas tonala olikheter kan bidra 
med olika tonala facetter. För även om gitarrernas grundkaraktär är likartade, förekommer det 
skillnader i deras övertonsregister. Gitarr flats tonala spektra med sin luftiga och omedelbara 
bas passade bra till stämman i basregistret, medan gitarr skurens klara och projicerande 
diskant bar melodistämman. Det är kanske på detta vis som gitarrernas inbördes tonala 
skillnader bäst definieras.  

 

6.2 Lyssnaromdöme 2 
Denna tonala subtila skillnad fördjupades av universitetsadjunkt Gunnar Spjuth vid Malmö 
Musikhögskola. Gitarr flats ljudbild är något mer traditionell, medan gitarr skuren skiljer sig 
genom sin tonbildning. Att bekanta sig som musiker med denna skillnad tar lite tid. 
Framförallt upplevs skillnaderna i bas- och diskantregistret.  

Gitarr flats bas upplevs som luftig och rund. Gitarr skurens bas upplevs kärnfull och 
centrerad. Skillnaden i deras diskantregister påminner om den skillnad som förekommer i 
gitarrernas basregister, men sett ur ett inverterat perspektiv. Här upplevs gitarr skurens 
diskant som rundare och mer komplex. 
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7 Resultat 
De optiska skillnader som uppstår genom de olika gitarrernas konstruktionsprinciper 
återkommer i mätningarna. Det är intressant att iaktta skillnader som återkommer genom olika 
mätmetoder. När det gäller gitarrernas  tonstyrka i deras närområde råder det ingen större 
skillnad. Däremot kan en tydlig skillnad utläsas i gitarrernas förmåga att projicera sitt ljud. 

Jämför man värdena inbördes mellan de lösa strängarna ser man att gitarr flats A är 
amplitudmässigt starkare än dess övriga strängar. Likaledes  gäller det för gitarr skuren. En 
tänkbar anledning till att båda gitarrernas lösa A-strängar ökar i tonstyrka kan vara beroende 
på rummets akustik. Akustiska egenskaper av det här slaget kan förstärka vissa frekvenser. 
Rummets akustiska egenskaper är dock oförändrade under mättillfället och påverkar 
gitarrerna i lika omfattning.  

I gitarrernas närområde blir tonala aspekter i viss mån tydliga och även om gitarrernas  
grundkaraktär är lika förekommer det subtila tonala skillnader. Gitarrernas sätt att arbeta 
skiljer sig när det gäller riktning och verkan. Som musiker kan detta vara av intresse, beroende 
på i vilket sammanhang gitarren används. Att bottnen rör sig i större utsträckning hos gitarr 
flat än hos gitarr skuren, kan upplevelsemässigt kännas bättre för den som trakterar 
instrumentet. I ett sammanhang då gitarrens projektion är prioriterad kan gitarr skuren vara att 
föredra. Individuella preferenser, val av repertoar och konsertsammanhang kan vara 
omständigheter som ligger till grund för vilken av gitarrerna som passar en musiker bäst.  

De skillnader mellan de olika konstruktionsprinciperna som jag har utrönt i mitt arbete gör 
sig gällande med avseende på mina byggda gitarrers förmåga att projicera sitt ljud i sina 
närområden respektive distansområden. När det gäller gitarrernas subtila tonala skillnader kan 
de troligtvis förklaras vid en mer ingående teknisk analys. 

Det är hur vi gitarrbyggare hanterar våra redskap som leder fram till vilka förutsättningar 
våra gitarrer får. 
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8 Bilagor 
 Max amplitud   

Gitarr: 

Vänster kanal (db) 
Närmikrofon 0,5 
meter 

Höger kanal (db) 
Distansmikrofon 10 
meter 

E1 flat 01 -0,05 -9,64 
E1 flat 02 -0,13 -10,4 
E1 flat 03 -0,03 -10,28 
E1 medelvärde -0,07 -10,10666667 
   
B flat 01 -0,3 -10,95 
B flat 02 -0,25 -10,41 
B flat 03 -0,27 -10,48 
B medelvärde -0,273333333 -10,61333333 
   
G flat 01 -0,28 -9,17 
G flat 02 -0,32 -10,12 
G flat 03 -0,33 -10,4 
G medelvärde -0,31 -9,896666667 
   
D flat 01 -0,19 -9,63 
D flat 02 -0,26 -11,17 
D flat 03 -0,29 -10,53 
D medelvärde -0,246666667 -10,44333333 
   
A flat 01 -0,33 -4,6 
A flat 02 -0,28 -4,2 
A flat 03 -0,3 -3,96 
A medelvärde -0,303333333 -4,253333333 
   
E6 flat 01 -0,3 -10,73 
E6 flat 02 -0,29 -10,55 
E6 flat 03 -0,31 -10,95 
E6 medelvärde -0,3 -10,74333333 
 

Figur 12. Bilaga 1: Sammanställning över enskilda mätvärden för gitarr flats tonstyrka och 
projektion. 
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 Max amplitud  

Gitarr: 

Vänster kanal (db) 
Närmikrofon 0,5 
meter 

Höger kanal (db) 
Distansmikrofon 10 
meter 

E1 skuren 01 -0,01 -5,87 
E1 skuren 02 -0,08 -6,01 
E1 skuren 03 -0,15 -6,43 
E1 medelvärde -0,08 -6,103333333 
   
B skuren 01 -0,29 -9,55 
B skuren 02 -0,22 -8,43 
B skuren 03 -0,29 -8,85 
B medelvärde -0,266666667 -8,943333333 
   
G skuren 01 -0,21 -7,5 
G skuren 02 -0,17 -6,41 
G skuren 03 -0,26 -7,74 
G medelvärde -0,213333333 -7,216666667 
   
D skuren 01 -0,2 -7,13 
D skuren 02 -0,22 -8,46 
D skuren 03 -0,24 -8,04 
D medelvärde -0,22 -7,876666667 
   
A skuren 01 -0,34 -6,54 
A skuren 02 -0,29 -5,8 
A skuren 03 -0,29 -6,86 
A medelvärde -0,306666667 -6,4 
   
E6 skuren 01 0 -9,53 
E6 skuren 02 -0,21 -9,27 
E6 skuren 03 -0,25 -8,76 
E6 medelvärde -0,153333333 -9,186666667 
 
Figur 13. Bilaga 2: Sammanställning över enskilda mätvärden för gitarr skurens tonstyrka och 
projektion. 
 

 


