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Ljudlära del 1 GRUNDER

1. VAD ÄR LJUD?

Frågan kan besvaras på olika sätt. Men ljud handlar om rörelse. Ljud 
är en svängningsprocess som vi uppfattar som ljud.

För ljud är små tryckvariationer eller vibrationer i media (gas, vätska 
och fasta kroppar). Tryckvariationerna kallas bl.a. ljud, ljudenergi, ljud-
vågor, vågrörelser och vibrationer. 
De påminner om hur ringar sprids i vatten.

Ljud finns överallt. Vi kan aldrig uppleva absolut tystnad. Inte ens i ett 
totalt ljudisolerat rum är det tyst – man hör kroppsljud som hjärtslag 
och blodcirkulation. Vi vet alltså inte vad absolut tystnad är. 
Det är en av anledningarna till att det är viktigt att kunna en del om 
ljud.

Sammanfattning
Ljud är rörelser vi uppfattar som ljud.

http://www.kulturkapital.se
http://www.klingfors.com/_produkter/dvd03/index.html
http://www.klingfors.com/_produkter/dvd03/index.html
gk
Ny stämpel



LJUDLÄRA
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2016    4

www.kulturkapital.se

Del 1 GRUNDEROM VIDEON INTE FUNGERAR – KLICKA HÄR

2. LJUDKÄLLA

Ljud uppstår när ett föremål (en kropp) sätts i rörelse. Föremålet som 
skapar och sprider ljud kallas ljudkälla. Här används gitarr, men 

principen är densamma för alla ljudkällor.

1. Strängen tänjs/spänns med muskelkraft.
2. När strängen släpps omvandlas muskelkraften till rörelseenergi, 

eftersom strängen är elastisk och börjar vibrera.
3. Så länge strängen vibrerar (= strävar efter att återta sin ursprung-

liga form), omvandlas rörelseenergi till ljud.

Sammanfattning
En ljudkälla är ett föremål (en fysisk kropp) som skapar och sänder ut 
ljud genom att vibrera. 
En kropp som alstrar och sprider ljud kallas ljudkälla.

Dessutom kan en matematisk funktion vara 
ljudkälla, som i digitala musikinstrument.
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3. LJUDVÅGOR

För att vi ska höra ljudkällans ljud, måste ljudet nå örat. Det går till så 
här.

När ett föremål (en kropp) sätts i rörelse följer omkringliggande luftmo-
lekyler med i rörelsen. Dessa luftmolekyler knuffar till omkringliggande 
luftmolekyler, vilka i sin tur knuffar till andra luftmolekyler. Det blir en 
kedjereaktion. 
Luftmolekylernas rörelser kallas ljudvågor eller vågrörelser. När våg-
rörelser når örat hör vi ljud.

Men luften åker inte iväg som skjuten ur en kanon. För när strängen 
svänger uppåt bildas ett övertryck ovanför strängen och ett undertryck 
under strängen. När den svänger nedåt bildas övertryck under sträng-
en och undertryck ovanför. 
Luften vibrerar alltså fram och tillbaka, på samma sätt som sträng-
en. Se vidare illustration på nästa sida.

Vad menas med vågrörelse?
En växelvis förtätning/förtunning av luftmolekylerna, förorsakade 
av ljudkällans rörelser. Avståndet mellan två förtätningar eller förtun-
ningar kallas vågrörelse.

Ljudvågor är mekaniska. Vad innebär det?
Mekaniska vågrörelser är vågrörelser som skapas i materia (medium) 
som gas, fasta kroppar och vätska.

Sammanfattning
Ljud sprids via mekaniska vågrörelser i media som luft, fasta kroppar 
och vätskor. 
När vågrörelser når örat och tolkas av hjärnan, hör vi ljud

Ljud kan alltså inte spridas i lufttomma rum 
(vakuum). På månen finns ingen luft - därför 
är det helt tyst där.

Det fungerar som när man kastar en sten i vat-
ten så det uppstår vattenringar. Ljud sprids på i 
princip samma sätt.
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4. BRUS & TON

Man skiljer på brus (distorsion; slumpmässigt ljud) och toner (eller 
tonhöjder). 

Brus
Brus skapas av oregelbundna ljudvågor. Man kan inte urskilja bestämda 
tonhöjder i brus.  
Ljudet från forsande vatten eller vinddrag är exempel på brus.

Ton
Toner består av regelbundna vågrörelser som upprepas periodiskt. 
Det resulterar i att vi uppfattar bestämda tonhöjder.

Sammanfattning
Brus skapas av slumpmässiga oregelbundna vågrörelser. Man kan inte 
urskilja en stabil tonhöjd.

Toner består av regelbundna vågrörelser som upprepas periodiskt. Det 
resulterar i att vi uppfattar bestämda tonhöjder.

Vad gäller elektroniskt brus skiljer man på:

Vitt brus, som är slumpmässigt och där alla 
tonhöjder har samma ljudnivå, och

färgat brus, som också är slumpmässigt, men 
där tonhöjderna har olika ljudnivå.

TESTA 
Spela in brus och toner och jämför 
vågformerna i ett analysprogram. Enk-
last är att sjunga en uthållen ton och 
jämföra med exempelvis bakgrunds-
brus.
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5. TONHÖJD (frekvens; hastighet)

Vibrationens hastighet bestämmer tonhöjden: ju snabbare vibra-
tion, desto högre eller ljusare tonhöjd.

Frekvens
Eftersom vibrationshastigheten avgör tonhöjden, kallas tonhöjd även 
frekvens. För frekvens anger hur ofta något sker, i det här fallet hur 
ofta något upprepas.

Hertz (Hz)
Vågrörelsens hastighet anges i antalet svängningar per sekund. Mått-
tenheten är Hz (förkortning av Hertz). 

Ett par exempel:
Hastigheten ”220 svängningar per sekund” skrivs ”220 Hz”.
Hastigheten ”440 svängningar per sekund” skrivs ”440 Hz”.

Hörbart omfång
Människans hörbara frekvensområde är ungefär 20–20 000 Hz. Det 
betyder att vi kan uppfatta ljudvågor med hastigheter på mellan 20 och 
20 000 gånger per sekund som ljud.

Sammanfattning
Tonhöjden bestäms av vibrationens hastighet. Ju högre hastighet, 
desto högre (ljusare) tonhöjd.
Tonhöjd kallas även frekvens och anges i Hz = antal svängningar per 
sekund.
Människans hörbara frekvensområde är 20–20 000 Hz.

Men det finns andra sätt att beskriva tonhöj-
der, t.ex. i linjenotskrift och olika tabulaturer.

TESTA 
Skapa olika tonhöjder genom att an-
vända en större eller mindre del av en 
linjal.  
Principen är enkel: ju längre del av lin-
jalen som svänger, desto långsammare 
svängningar = lägre tonhöjd.

Jämför med vad som händer när man 
förlänger/förkortar exempelvis en gi-
tarrsträng.
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6. OKTAVER

Avståndet mellan två tonhöjder kallas intervall. Oktaven är ett spe-
ciellt intervall, för den övre tonen klingar dubbelt så högt som den 

undre tonen. 
Det är samma ton, fast den ena klingar högre än den andra. Hur kan en 
och samma ton klinga olika?

Det beror på att toner är vågrörelser i bestämda hastigheter. Om 
en sträng svänger 100 gånger per sekund (100 Hz) och en annan 200 
gånger per sekund (200 Hz), kommer den andra strängen att klinga 
dubbelt så högt som den första. Intervallet eller avståndet mellan 
tonerna kallas en oktav. 

Ett keyboard har upp till 88 tangenter – men det är egentligen 12 
toner som upprepas i olika oktaver:

Oktaver anges på olika sätt. Här används internationell standard.

TESTA 
Lyssna på oktaver genom att trycka ner var 
tolfte tangent på ett keyboard, eller genom att 
trycka ned den lägsta och högsta strängen på 
en gitarr på samma band.
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7. LJUDSTYRKA (amplitud, storlek)

Vågrörelsens storlek på höjden avgör ljudstyrkan: ju större vågrö-
relse, desto starkare ljud. 

Digital vågform
Det är lätt att komma ihåg att vågrörelsens storlek avgör ljudstyrkan. 
För i telefoner, paddor och datorer visas ofta ljudfiler som vågformer 
baserade på ljudstyrka: ju större/högre vågform, desto starkare ljud.

Amplitud
I det här sammanhanget är amplitud måttet på vågrörelsens storlek 
(höjd). Ju större amplitud, desto starkare ljud.

Decibel (dB)
Ljudets styrka kallas ljudnivå. Decibel [dB] är ett logaritmiskt mått 
som anger ljudnivån i förhållande till referensvärdet 0 dB, som är det 
svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta (ungefär ljudet av en mygga på 
3 meters håll).

Sammanfattning
Ljudstyrkan/nivån avgörs av vågrörelsens storlek. Ju större/högre våg-
längd, desto starkare ljud.  
Ljudstyrka/ljudnivå anges i dB (decibel).

För exempel på decibelvärden, se vidare bi-
laga 2.

TESTA 
Skapa olika starka ljud genom att 
spänna exempelvis en linjal olika hårt. 
Principen är enkel: 
Ju mer tillförd energi (ju hårdare linja-
len spänns), ju större rörelse.  
Ju större rörelse, desto större vågrö-
relse. 
Ju större vågrörelse, desto starkare 
ljud.
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8. HÖRSELN

Som alla andra sinnesorgan är hörseln komplicerad. Här berörs bara 
grunderna. 

Ljudvågor fångas upp av öronmusslan, som leder in ljudvågor i 
hörselgången. I slutet av hörselgången sitter trumhinnan som börjar 
vibrera när den träffas av ljudvågor. 
Hörselbenen är kopplade till trumhinnan. De leder vibrationerna 
vidare till det ovala fönstret, som fortplantar vibrationerna till hörsel-
snäckans vätska.  
I vätskan finns sinnesceller, som omvandlar vibrationerna till neuro-
elektriska signaler. De skickas via hörselnerven till hjärnan, där de 
tolkas.

Människan kan höra frekvenser (tonhöjder) i området 20–20 000 Hz, 
och 0 dB är det svagaste ljud vi kan höra.

Hörselskador
Hörseln är känslig och kan lätt skadas. Trumhinnan är oerhört tunn och 
hörselbenen är kroppens minsta ben. Starka ljud kan skada hörseln. 
Ljudnivåer över 150 dB kan skada hela kroppen, och nivåer på 200 
dB är direkt livsfarliga.

Ihållande ljud behöver inte vara så starka för att ge hörselskador hos 
den som utsätts under lång tid. Som ljud från fläktar och stadstrafik.

Som alla andra organ måste hörseln vila. Att ständigt lyssna på mu-
sik kan vara skadligt, i synnerhet om ljudnivån är hög. Det är inte av en 
slump musik används för att tortera och stressa fångar.

TESTA 
Mät ljudnivåerna i Din egen miljö. 
Hemma, i trafiken, i skolan, i skolmat-
salen, på lektioner etc, Det finns gott 
om telefonappar för sådant.

De flesta brukar bli förvånade över de 
höga ljudnivåerna, inte minst vad gäl-
ler trafik, köksmaskiner och klimatan-
läggningar.
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9. AKUSTISK INSPELNING (fonograf)

Akustisk inspelningsteknik uppfanns under 1800-talets andra hälft. 
Mest berömd blev Edisons fonograf från 1877. Tekniken illustrerar 

principerna bakom grundläggande ljudlära:

1. Ljudet/vågrörelserna fångas upp av en tratt (motsvarar ytterörat = 
öronmusslan och hörselgången). 

2. I trattens smala ände sitter ett tunt membran. Vågrörelserna gör att 
membranet vibrerar (motsvarar trumhinnan).

3. Ett litet stift följer membranets rörelser och ristar in dem i ett mjukt 
material. Därmed lagras/sparas vågrörelserna (motsvarar hur 
hörselbenen överför trumhinnans rörelser till hörselsnäckan).

4. Man lyssnar på det inristade mönstret genom att stiftet läser av 
mönstret. Stiftets rörelser överförs av membranet till tratten, som 
förstorar/förstärker dem så att rörelserna blir så stora att vi uppfat-
tar dem som ljud.

Inget hokus pokus, bara smart efterhärmning av naturen.

Sammanfattning
Ljud är fysiska vågrörelser som kan spelas in, lagras och spelas upp 
utan elektronik eller elektricitet: 
Inspelningstekniken är den viktigaste musikuppfinningen genom ti-
derna. Som många riktigt stora uppfinningar är principen genialt enkel. 

På sajten UCSB Library finns tusentals fonogra-
finspelningar från 1800-talet och framåt som 
man kan ta hem och lyssna på gratis. Där finns 
t.o.m. svenska inspelningar.
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10. UTVÄRDERINGSFRÅGOR DEL 1
1. Vad är ljud?
2. Vad är en ljudkälla?

3. Hur kan vi höra ljud skapade av ljudkällor?
4. Varför är det tyst i ett lufttomt rum (vakuum)?

5. Beskriv skillnaden mellan brus och ton.
6. Vad är skillnaden mellan vitt och färgat brus?

7. Vad bestämmer tonhöjden?
8. Vad betyder frekvens?
9. Hur skrivs ”500 svävningar per sekund” i måttenheten Hertz?
10. Hur skrivs ”7830 svävningar per sekund” i måttenheten Hertz?
11. Ange människans hörbara omfång i enheten Hertz.

12. Vad kallas avståndet mellan två tonhöjder på musikspråk?
13. Förklara hur en ton kan låta dubbelt så hög/låg som en annan?
14. Vad är speciellt med oktavintervall?

15. Vad bestämmer ljudstyrkan?
16. Vad betyder amplitud?
17. Hur förkortas decibel?
18. Förklara måttenheten decibel.

19. Det är fr.a. två faktorer som gör att ljud kan skada hörseln. Vilka?
20. Vad bör undvikas för att man ska slippa hörselskador?’

21. Förklara i korthet hur akustisk inspelningsteknik fungerar
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Ljudlära del 2 MUSIKAKUSTIK

11. LJUDKÄLLOR I MUSIK

I musik används många olika ljudkällor. Vad gäller akustiska instrument 
handlar det om två typer av ljudkällor: vibrerande kroppar och vibre-

rande luftpelare.

VIBRERANDE KROPPAR
Vibrerande kroppar fungerar i princip på samma sätt som en sträng:
1. Tillförd energi sätter en kropp i rörelse.
2. Rörelseenergi omvandlas till ljud.

Knäppinstrument 
När man knäpper till (töjer och släpper) en sträng börjar den vibrera. 
För strängen är elastisk och återgår till viloläge. Under tiden skapas ljud.

Slaginstrument
Slaginstrument fungerar på i princip samma sätt som knäppinstrument. 
När man slår till ett trumskinn låter det under tiden som trumskinnet 
återgår till viloläge. Piano är också ett slaginstrument – en hammare 
slår till en sträng.

Stråkinstrument
På stråkinstrument sätts strängen i rörelse genom att en stråke dras 
över strängen.  
På stråken sitter tagel som pressas mot strängen. Taglet har små taggar 
som drar strängen i stråkriktningen tills spänningen blir för stor och 
strängen åker tillbaka. Processen upprepas så länge stråken dras mot 
strängen.

Strängen sätts alltså i rörelse genom friktion.

Så fungerar alla knäppinstrument som gitarr, 
luta, harpa, cembalo och elbas. 

Så fungerar bl.a. piano, vibrafon, xylofon och 
olika slags trummor.

Så fungerar bl.a. fiol, altfiol, cello, kontrabas 
och nyckelharpa.
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VIBRERANDE LUFTPELARE (blåsinstrument/sång)
På blåsinstrument är ljudkällan en vibrerande luftpelare som drivs med 
komprimerad luft. Principen är att när en luftström möter ett hinder, 
uppstår vibrationer som skapar ljud.

Pulserande luftström (brass; träblås; röst)
En pulserande luftström uppstår när luftströmmen växelvis  stoppas/
släpps igenom av ett hinder.  
När luftströmmen stoppas bildas ett övertryck, som gör att hindret 
släpper igenom en luftpuff innan det återigen stoppar luftströmmen. 
På så vis skapas en vibrerande rörelse.
Hastigheten på luftpelarens vibrationer avgör tonhöjden.

Så fungerar bl.a.
• människans röst (stämbanden pulserar)
• brassinstrument (läpparna pulserar) och
• rörbladsinstrument (rörbladet pulserar).

Luftström bryts mot en kant (flöjtinstrument )
På flöjtinstrument uppstår ljud genom att en smal luftström bryts mot 
en kant.

Sammanfattning
Akustiska musikinstrument bygger på två principer: vibrerande kroppar 
och vibrerande luftpelare. Det handlar om att skapa rörelse (vibratio-
ner).

Så fungerar bl.a. rösten, trumpet, trombon, 
bastuba, flygelhorn, valthorn, saxofon, säck-
pia, munspel, klarinett och fagott. 

Så fungerar bl.a. tvärflöjt, blockflöjt. panflöjt 
och visselpipor.
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12. SAMMANSATTA TONER (deltoner)

Akustiska musikinstrument skapar sammansatta toner. En samman-
satt ton består av många deltoner, men uppfattas som en enda ton. 

Man delar in den sammansatta tonens deltoner i:
• Grundton = den lägsta tonen; den uppfattade tonhöjden.
• Övertoner = övriga deltoner; har högre frekvenser än grundtonen.

Den harmoniska deltonserien (naturtonserien)
De harmoniska deltonerna befinner sig på bestämda avstånd (intervall) 
från grundtonen och är desamma som naturtonseriens toner. 

De enskilda deltonerna är enkla sinustoner. 
Det innebär att  de består av en enda ton 
(frekvens). Deltoner är alltså inte samman-
satta toner.
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Naturtonserien/den harmoniska deltonserien är ett tonförråd som bil-
das automatiskt när man exempelvis knäpper på en sträng.  
Hela strängen svänger. Dessutom svänger den i halva sin längd. Inter-
vallet mellan den hela och halva stränglängden blir en oktav, eftersom 
halva stränglängden svänger dubbelt så snabbt som hela strängläng-
den.
Vidare svänger strängen i tre lika stora delar. Intervallet mellan 1/2 och 
1/3 sträng är en ren kvint.
Strängen svänger också i 4 delar. Intervallet mellan 1/3 och 1/4 sträng 
är en ren kvart o.s.v.

Disharmoniska deltonserier
Tonerna i disharmoniska deltonserier befinner sig inte på bestämda 
avstånd (intervall) från grundtonen. Sådana serier kan alltså se ut lite 
hur som helst, vilket gör att det kan vara svårt att urskilja en bestämd 
tonhöjd.

Deltoner och sound
Deltonerna avgör hur en sångröst eller ett musikinstrument låter, ef-
tersom soundet i hög grad bestäms av vilka deltoner som förstärks och 
hur mycket de förstärks.

Sammanfattning
En akustisk ton är sammansatt av många deltoner med olika tonhöj-
der, trots att vi uppfattar dem som en enda ton. Även om vi inte hör de 
enskilda deltonerna, avgör de i hög utsträckning soundet.

Detta antas vara grunden för det musikspråk 
som beskrevs i Mesopotamien för ca 4 500 år 
sedan och som är grunden för vår musik.

Den harmoniska deltonserien bildas automa-
tiskt även i blåsinstrument, inklusive sång-
rösten.

Se vidare bilaga 5 angående grundintervallen. 

TESTA 
Du kan själv lyssna på naturtonserien 
genom att spela flageoletter på gi-
tarr. Det är enkelt. Anvisningar på bl.a. 
YouTube.

Testa även strupsång (se vidare av-
snitt 15).

Instrument som trummor och klockor har star-
ka disharmoniska deltoner.
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13. SPEKTRALANALYS

Akustiska toner är sammansatta av många deltoner. De utgör ett 
spektrum av toner. Med hjälp av spektralanalys kan man se hur de 

är sammansatta.

Spektrografi/spektrogram
Ett spektrogram visar deltonernas tonhöjd och ljudstyrka över tid:
• Förändringar över tid visas längs den horisontella axeln (från 

höger till vänster).
• Tonhöjder visas längs den lodräta axeln.
• Ljudstyrkan är färgkodad.

Equalizer (EQ)
En EQ är en förstärkare som kan förstärka och försvaga delar av en 
tons spektrum. Den förändrar alltså bara vissa deltoner, en teknik som 
har central betydelse i nästan alla moderna musikstilar.
Med hjälp av en EQ kan man förändra toner och se vad som händer i ett 
analysprogram.

Sammanfattning
Toner består av många deltoner. Tillsammans utgör de ett spektrum 
som kan undersökas och beskrivas med olika typer av spektralanalys.

Med hjälp av en EQ (equalizer) kan man förstärka och försvaga enskilda 
deltoner och frekvensområden.

TESTA 
Det finns gott om billiga program för 
telefoner och datorer som kan ana-
lysera ljud. Det finns även gratispro-
gram.

Sök på nätet efter något som passar 
och analysera din egen röst. Väldigt 
lärorikt.
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14. RESONANS

Resonans betyder ungefär medsvängning. Vad gäller musik avses 
när materia (en kropp eller ett utrymme) svänger med och förstärker 

vibrationer och vågrörelser.

Förstärkning
Om en stämgaffel hålls i handen hörs den inte. Men pressas den mot en 
bordsskiva svänger den med och förstärker ljudet. Bordsskivan fung-
erar då som resonator. Pressas den mot andra föremål kommer ljudet 
att formas av dessa resonatorer.  
Ljudet beror till stor del på resonatorn.

Detsamma gäller musikinstrument. Det ljud som skapas vid ljudkällan 
är ofta väldigt svagt och skulle knappt höras utan resonatorer. 
Musikinstrumentens ljud bestäms alltså av vilka deltoner resonatorer 
förstärker/försvagar.

Dämpning
Resonatorer förstärker inte bara deltoner. De bidrar också till att vissa 
deltoner dämpas, vilket också har betydelse för soundet.

Sammanfattning
Resonanser har stor betydelse för hur musikinstrument och sångröster 
låter. Det beror på att resonanskroppens egenskaper avgör vilka 
deltoner som förstärks och försvagas.

TESTA 
Undersök hur olika resonatorer fung-
erar genom att pressa en linjal mot ex-
empelvis en dörr eller en kartong. Tänk 
ut vad skillnaden beror på.
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15. FORMANT

Formanter är frekvensområden (tonhöjdsområden) vars deltoner 
förstärks mer än andra, oberoende av grundtonens frekvens. Det 

är alltså speciella resonanser.

Formanter och talspråk
Formanter gör att vi kan skilja på olika vokalljud, oberoende av om de 
uttalas av män, kvinnor eller barn, eftersom de inte beror på grundto-
nen.
Vi skapar olika vokalljud genom att forma ansatsröret (svalg, mun- 
och näshåla) på olika sätt. Framför allt handlar det om hur vi använder 
tunga, underkäke och läppar.

Musikinstrument och formanter
Vad gäller musikinstrument är det formanter som gör att man känner 
igen ett visst instrument oberoende av tonhöjden, eftersom vissa 
frekvenser alltid förstärks mer än andra.

Sammanfattning
Formanter är frekvensområden där deltonerna förstärks mer än andra, 
oberoende av grundtonens frekvens (koncentration av ljudenergi vid 
vissa frekvensområden).  
Formanter har avgörande  betydelse för att vi ska förstå talspråk och 
känna igen olika musikinstrument.

Vokalljudens huvudformantområden:  
U = 200–400 Hz  
O = 400–600 Hz  
A = 800–1200 Hz  
E = 400–600 och 2200–2600 Hz  
I  = 200–400 och 3000–3500 Hz

TESTA 
Håll en ton och forma ansatsröret för 
de olika vokalljuden, från mörkt till 
ljust, utan avbrott: U–O–A–E–I.  Gör 
mjuka övergångar och lyssna på hur 
deltonsförstärkningen förändras bero-
ende på ansatsrörets form.

Strupsång innebär att man håller en 
ton och skapar stämmor genom att 
forma ansatsröret på olika sätt. Man 
använder samma teknik som när man 
växlar vokalljud

En wah-wah är en elektronisk effektpe-
dal där formanten flyttas med pedalen. Ju mer 
man ”gasar”, desto högre frekvens får reso-
nansen. Frekvenser som ligger lägre än reso-
nansen släpps också fram ganska bra medan 
högre frekvenser stryps. Ett berömt exempel 
på wah-wah-effekt är introduktionen till Jimi 
Hendrix’ låt ”Voodoo child”.
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16. TONANSATSER

Tonansatsen är den allra första delen av en ton och varar bara någon 
eller några tiondels sekunder.

Under tonansatsen ökar ljudstyrkan nästan omärkligt samtidigt som 
det skapas distorsion och disharmoniska deltoner.  
Det är bara tonansatsen som innehåller transienter, distorsion och alla 
deltoner. För höga tonhöjder dör ut snabbare än låga, så efter ett tag 
hörs bara lägre deltoner.

När man tar bort information ur tonansatserna blir det svårt att höra 
skillnad på olika musikinstrument. 

Transient
En transient är den allra första blixtsnabba energifyllda delen av en ton.

Sammanfattning
Tonansatsen är den enda del av en ton som innehåller all ljudinforma-
tion.
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17. REFLEKTION & ABSORPTION

När ljud sprids i ett rum och träffar väggar, tak, golv och andra objekt, 
reflekteras och absorberas en del av ljudet. Hur mycket som reflek-

teras/absorberas beror bl.a. på ytornas material och utformning. Detta 
har avgörande betydelse för hur det låter.

Reflektion
Att ljud reflekteras betyder att en del av ljudet studsar vidare i nya 
riktningar. En hård/jämn yta reflekterar mer ljud än en mjuk/ojämn yta. 
Avståndet mellan ljudkälla och reflektor har också betydelse.

När man pratar om reflekterat ljud används följande indelning:
• Direktljud är det ljud som kommer direkt från ljudkällan, utan att 

ha reflekterats.
• Tidiga reflektioner kommer så nära inpå direktljudet att de inte 

kan separeras. Normalt inom ett par tiondels sekunder.
• Reverb eller efterklang är reflektioner som kommer så långt efter 

direktljudet att de upplevs som efterklang.

Absorption
Ljudabsorption innebär att ljudenergi omvandlas till värme och ”sugs 
upp” av material och objekt.  
Ljud fortplantas i materia som absorberar ljudenergi. Så ljud försvagas 
med avståndet från ljudkällan tills ljudenergin absorberats och ljudet 
dör ut.

Stora stenkyrkor, kakelklädda badrum och be-
tongtunnlar är exempel på rum med lång ef-
terklang p.g.a. jämna hårda ytor.

TESTA 
Man absorberar/dämpar ljud med 
mjuka material och ojämna ytor. Un-
derssök hur just din skola försökt lösa 
akustiska problem med  olika slags 
dämpning. Föreslå förbättringar.
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Avståndsbedömning
Ljudvågor sprids från ljudkällan. Det tar alltså tid för ljud att spridas. Vår 
förmåga att avståndsbedöma ljud påverkas av flera faktorer:
• Reflektioner: ju större avstånd till ljudkällan, desto svagare direkt-

ljud och ju starkare reflekterat ljud.
• Dova ljud tolkas som mer avlägsna än ljusa ljud. Anledningen är 

att låga frekvensers våglängder är längre, eftersom låga tonhöjder 
har lägre frekvens/hastighet. Därför når låga tonhöjder längre och 
har lättare att ta sig förbi hinder. Det är därför man ofta bara hör 
bas och bastrumma utanför konsertlokaler.

Den här typen av kunskap används i musiksammanhang. Den eller de 
musiker som ska höras mest placeras närmast publiken. På så vis hörs 
de lite bättre. Och eftersom deras ljud kommer aningen tidigare, upp-
levs det som starkare.

På moderna musikproduktioner lägger man ned stora resurser på att 
skapa simulerade akustiska miljöer med digitala processorer som delay 
och reverb.

Sammanfattning
Ljudvågor reflekteras mot hårda ytor. Reflekterat ljud är viktigt för soun-
det och musikupplevelsen. 
Ljud absorberas av materia och dör så småningom ut. Därför minskar 
ljudnivån med avståndet till ljudkällan. 
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18. INTONATION (pitch)

Med intonation avses rent eller falskt. I musik används olika into-
nationssystem. En operasångare intonerar på ett annat sätt än en 

bluessångare o.s.v. Intonationen är en så självklar del av en musikstil att 
man reagerar över avvikelser, även om man inte vet varför.  
Intonationen beror alltså delvis på musikstilen.

Rent = svävningsfritt
Men det finns objektivt rena intervall. Det är de fem första intervallen i 
naturtonserien och enkla kombinationer av dem. De kallas rena eller 
svävningsfria intervall: 

Svävningsfritt innebär att det inte uppstår märkbara svävningar när 
intervallets toner ljuder tillsammans.  
För svävningar uppstår när två jämnstarka toner med nästan samma 
tonhöjd (frekvens) når örat samtidigt. Då uppfattas de som en enda 
ton som regelbundet ökar och minskar i styrka. Styr ke variationen är 
störande och kallas svävning. Ju mindre tonhöjdsskillnad, desto lång-
sammare svävning. 

Sammanfattning
Vad som anses rent eller falskt beror delvis på musikstilen. Med objek-
tivt rena svävningsfria intervall avses enkla intervall bildade av natur-
tonseriens 5 första toner.

316
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702
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R8

&
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TESTA 
Stäm en gitarrsträng efter ett key-
board och lyssna efter svävningar tills 
tonen ”står helt stilla”. Då stämmer 
strängen ifråga.
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19. PSYKOAKUSTIK

Psykoakustik är den del av ljudläran som försöker beskriva männis-
kans subjektiva uppfattning av ljud. Människans hörselorgan och 

hjärna gör att vi uppfattar ljud på ett annat sätt än mätinstrument. 
Det finns likheter, men skillnaden mellan vad vi upplever och uppmätta 
värden kan vara stor.

Upplevd ljudstyrka kan inte beskrivas med enkel mätning av ljud-
nivå eller ljudstyrka. För vi uppfattar olika frekvensområden som olika 
starka, även om mätare visar att de har samma ljudnivå. Vår hörsel är 
som allra känsligast i området 2 000–5 000 Hz.

Maskeringseffekter innebär att vissa ljud döljs av andra ljud. Sådana 
effekter har stor betydelse för vad vi faktiskt hör, men är väldigt svåra 
att mäta.

Psykoakustiska fenomen beror på människans ganska begränsade 
förmåga att uppfatta ljud, jämfört med många djur. 
MP3-formatet är ett exempel på det. I en MP3-fil utelämnas ca 90% av 
den ursprungliga ljudinformationen (= skillnaden mellan en CD och 
en MP3-fil). Skillnaden är hörbar men accepteras av många. Ingen vet 
varför, även om det finns teorier.

Mest fascinerande är att eftersom allas fysiska förutsättningar är unika, 
så är det troligen så att två personer aldrig kan uppleva ljud på 
exakt samma sätt. Dessutom låter det olika beroende på var man 
befinner sig i rummet, och 2 personer kan aldrig befinna sig på exakt 
samma plats.

Psykoakustik är idag högaktuellt inom modern musik- och ljudproduk-
tion. Det skapas ständigt nya psykoakustiska processorer och mätme-
toder.

Steve Jobs spelade en central roll för MP3-fi-
lens genomslag, som innebar ökad tillgänglig-
het men försämrad ljudkvalitet.

Många beundrar honom för det och han tjä-
nade enorma belopp. Men enligt rockmusikern 
Neil Young avskydde Jobs själv MP3 och lyss-
nade bara på CD och vinyl...
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20. UTVÄRDERINGSFRÅGOR DEL 2
1. Beskriv de två grundläggande principerna för de ljudkällor som 

används i musik.
2. Förklara hur ljud alstras i knäppinstrument.
3. Förklara hur ljud alstras i slaginstrument.
4. Hur skapas ljud på stråkinstrument?
5. Hur fungerar människans röst?
6. Förklara den grundläggande principen bakom blåsinstrument.
7. Vad skiljer flöjtinstrument från andra blåsinstrument?

8. Vad är en sammansatt ton?
9. Förklara skillnaden mellan en enkel sinuston och en sammansatt 

ton.
10. Vad menas med naturtonserien?
11. Vad avses med harmonisk deltonserie?
12. Vad avses med disharmonisk deltonserie?

13. Vad menas med en tons spektrum?.
14. Förklara hur ett spektrogram fungerar. Vad visas? Hur visas det?
15. Vad har man för nytta av spektrogram?
16. Vad är en equalizer?

17. Vad är en formant?
18. På vilket sätt har formanter betydelse för talspråket?
19. Förklara hur vi gör skillnad mellan olika vokalljud.

20. Vad sker när ljud reflekteras?
21. Vad sker när ljud absorberas?
22. Vad menas med reverb eller efterklang?
23. Hur kommer det sig att människan kan avståndsbedöma ljud?
24. Hur används detta  i musiksammanhang?

25. Vad menas med dynamik i musiksammanhang?
26. Vad menas med uttrycket ”dynamisk musik”?

27. Vad menas med intonation?
28. Vad är det för speciellt med rena intervall?
29. När uppstår svävningar mellan två jämnstarka toner?
30. När har man nytta av att lyssna efter svävningar?

31. Förklara skillnaden mellan akustik och psykoakustik. 
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Ljudlära del 3 BILAGOR

Bilaga 1: ORDLISTA
A

Absorption: när en del av en företeelse uppgår i en annan. 

A capella: sång utan musikinstrument.

Accent: betoning.

Ackompanjemang: beledsagande; de stämmor som understöder en 
melodi eller en solist.

Ackord: när man spelar eller sjunger minst två toner samtidigt; sam-
klang bestående av minst två toner. 

Akustik: ljudlära.

Akustisk inspelningsteknik: uppfanns på 1800-talet och innebär att 
man spelar in och spelar upp ljud med mekanisk teknik, utan 
vare sig elektricitet eller elektronik. Se vidare ”fonograf” och 
avsnitt 8.

Akustisk ljudkälla: alla ljudkällor förutom de som beror på matema-
tiska formler (syntar etc.).

Amplitud: vågrörelsens höjd; bestämmer ljudstyrkan.

Ansatsrör:  vanlig tysk/svensk benämning på resonansutrymmet 
som formar röstljudet. Det vill säga svalg, mun- och näshå-
la.

Audio: ljud; i datorsammanhang benämning för inspelat ljud.

B

Bas: det lägsta omfånget; den lägsta stämman i ackordisk mu-
sik.

Bend: att ”böja” en ton; tonglidning.

Brus: oregelbundna ljudvågor. Ljudet från forsande vatten eller vind-
drag är exempel på brus. Man kan inte urskilja bestämda ton-
höjder i brus. Se även ”distorsion”. 
Vitt brus = alla frekvenser lika starka. 
Färgat brus = frekvenserna är olika starka.

C

Cent: tonhöjdsmått som utgår från den liksvävande skalan där alla 
halvtonsteg är 100 cent..

Crescendo: växande; starkare och starkare.

D

dB: se vidare ”decibel”.

Decibel: ett logaritmiskt mått som anger ljudnivån i förhållande 
till referensvärdet 0 dB, som är det svagaste ljud ett friskt 
öra kan uppfatta (ungefär ljudet av en mygga på 3 meters 
håll).

Deltoner: de enkla sinustoner som tillsammans utgör en sammansatt 
ton. Harmoniska deltoner = naturtonsserien.

Distorsion: störning eller förvrängning. 

Dissonans: miss- eller illaljudande intervall eller ackord. Motsats till 
”konsonans”.

Disharmoni: se vidare ”dissonans”.

Dur: tonförråd med stor ters (S3; skalans tredje ton = 2 hela ton-
steg).

Dynamik: i musik namn på sådant som har med ljudstyrkan att göra. I 
noter används oftast italienska benämningar: 
pp/pianissimo = väldigt svagt. 
p/piano = svagt. 
mp/mezzopiano = halvsvagt. 
mf/mezzoforte = halvstarkt. 
f/forte = starkt. 
ff/fortissimo = väldigt starkt. 
Se även ”crescendo” och ”diminuendo”.

E

Energi: något som har möjlighet at medföra rörelse, att aktivera nå-
got.

Energiprincipen: principen om energins oförstörbarhet. Den totala 
energin kan inte förintas, bara överföras eller omvandlas till 
annan energi.

Enharmoniska toner: toner som noteras olika men är samma ton på 
ett keyboard, som F# och Gb.

Enkel sinuston: se vidare ”sinuston”.

F

Falsett: när män sjunger dubbelt så högt som normalt genom att 
spänna stämbanden.

Fon: ljud.

Formant/formantfrekvens: ett frekvensområde (tonhöjdsområde). 
Deltonerna i detta område förstärks mer än andra, oberoende 
av grundtonens frekvens.

Fonograf: en mekanisk apparat som kan spela in och spela upp ljudvå-
gor utan elektricitet eller elektronik. Uppfanns av T.A. Edison 
1877. Se vidare avsnitt 8.

Frekvens: hur ofta något sker; i musik hur ofta en vågrörelse upprepas; 
bestämmer tonhöjden.

Förminskat intervall: oftast en prim (1), kvart (4), kvint (5) eller oktav 
(8) som sänkts ett halvt tonsteg (-½).

E

Elasticitet: ett materials benägenhet att deformeras så att den defor-
merande energin omvandlas till potentiell energi. Ett elastiskt 
material återgår till viloläget, och energin omvandlas tillbaka 
till rörelseenergi. Motsatsen är plasticitet.

G

Gliss(ando): tonglidning. När man härmar detta på exempelvis ett 
piano kallas det bl.a. effektivt glissando.

Grundton: den lägsta tonen i en sammansatt ton; den lägsta tonen i 
ett ackord i grundläge; den första tonen i en skala.

H

Harmoni: samklang; välklang.

Harmoniska intervall: när tonerna i ett intervall spelas/sjungas sam-
tidigt.

Hertz: måttenheten för antalet svängningar per sekund, förkortas 
Hz. Anger tonhöjd eller frekvens. 440 Hz betyder ”den ton-
höjd som skapas när vågrörelsen svänger 440 gånger per 
sekund.

Hz: se vidare ”Hertz”.

I

Infraljud:  ljud med lägre frekvens än 20 Hz. Spindlar, elefanter och va-
lar kan bara höra infraljud.

Innerörat: det ovala flnstret och hörselsnäckan. Här omvandlas den 
rörelseenergi som skapas i mellanörat till neuroelektriska sig-
naler som skickas till hjärnan via hörselnerven. 

Intervall: i musik avses avståndet mellan två tonhöjder. Se vidare bi-
laga med grundintervallen.

Intonation: oftast avses om man sjunger/spelar rent (bra intonation) 
eller falskt (dålig intonation). 

K

Kinetisk energi: se vidare ”rörelseenergi”..

Klav: det tecken längst till vänster på notsystemet som visar vilken ton 
som är utgångspunkt/nyckel.

Konsonans: välljudande intervall eller ackord. Motsats till ”disso-
nans”.

Korisk besättning: flera spelar/sjunger samma stämma.

Kromatik/kromatisk: tonföljder som består av halva tonsteg.

Kör: i klassisk musik en grupp med flera sångare per stämma; bak-
grundssångare.

L

Ljud: små tryckvariationer i luften. Mikrovariationer i lufttrycket. Ljud-
energi, ljudvågor, vågrörelser, vibrationer och pulseringar är 
vanliga synonymer.

Ljudenergi: den energi som finns i ljudvågor.
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Ljudets hastighet: beror på mediet, men är förhållandevis långsam. 
Ungefärliga hastigheter:

 I luft = 340 meter/sekund (1240 km/h).

 I vatten = 1400 meter/sekund (5000 km/h)

 I stål = 5800 meter/sekund (21000 km/h).

 Att räkna ut avståndet till åskan är enkelt. Först räknar man 
antalet sekunder från blixt till åskknall. Därefter multiplicerar 
man antalet sekunder med 340.  
Om avståndet mellan blixt och åskknall är 12 sekunder, är av-
ståndet till åskan ca 4 km (12 x 340 meter).

Ljudkälla: ett föremål (en kropp) som alstrar ljud. Även matematiska 
funktioner kan fungera som ljudkällor.

Ljudvåg: en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som 
ljud.

M

Mellanörat: trumhinnan och hörselbenen. Omvandlar ljudvågor till rö-
relseenergi och leder den till det ovala fönstret.

Melodiska intervall: när tonerna i ett intervall spelas/sjungas efter 
varandra.

Mezzosopran: ”halvsopran”; det näst högsta omfånget.

MIDI: Musical Instrument Digital Interface.  
MIDI är signaler som styr ljuduppspelning (och mycket an-
nat). 

Mikroton(steg): tonsteg (intervall) som är mindre än pianots halvton-
steg. Används i praktiskt taget all musik även om det sällan 
noteras.

Moll: tonförråd med liten ters (skalans tredje ton = 1 helt och 1 halvt 
tonsteg).

Mono(foni): enstämmigt (mono = en; fon = ljud).

N

Naturtonserien: den serie harmoniska toner som bildas automa-
tiskt när man spelar eller sjunger en ton. Se vidare ”delto-
ner”.

P

Paus: tystnad.

Polyfon/i: när man spelar/sjunger flera olika stämmor samtidigt, fler-
stämmighet (poly = många; fon = ljud).

R

Resonans: ”medklingande”, betyder här att en resonator sätts i rörelse 
av ljudvågor, t.ex. en gitarrkropp. Resonatorer har stor bety-
delse för ljudnivå och sound (klangfärg).

Rörelseenergi (kinetisk energi) är energi kopplad till en kropps rö-
relse. För att öka hastigheten måste en viss mängd energi till-
föras. När hastigheten minskar frigörs energi.

S

Sinuston: en ton som består av en enda tonhöjd och saknar deltoner/
övertoner. Sinustoner skapas av tongeneratorer. Se vidare 
”sammansatt ton”. 

Solo/solist: när man spelar sjunger ensam eller framför den viktigaste 
stämman. Används både om stämman som sådan som om 
den som utför stämman.

Sopran: det högsta omfånget.

Stereo: när ljud spelas in och upp på två kanaler. Idag spelas nästan all 
musik upp i stereo (jämför ”mono”).

Spektrum : en uppdelning av vågrörelser i olika våglängder eller frek-
venser. Vad gäller ljud avses deltonerna.

Spektralanalys: här betyder det att undersöka toners deltonsspek-
trum.

Spektrografi: akustisk analys med hjälp av spektrogram eller sono-
gram. Ett akustiskt diagram med tre dimensioner: 
frekvens vertikalt 
tid horisontellt och  
ljudstyrka/intensitet via färgkodning.

T

Ton: ljud med bestämd tonhöjd (frekvens). Skapas av regelbundna pe-
riodiska vågrörelser som upprepas.

Tonhöjd: en tons frekvens. Anges ofta i bl.a. Hz eller med i linjenot-
skrft. Kan också anges med tonnamn och oktavbeteck-
ning.

Tonförråd: de tonhöjder som används i ett musikstycke eller en mu-
sikstil; tonförråd ordnas ofta i skalor, d.v.s. stegvis från den 
lägsta till den högsta tonen (skala betyder stege eller steg-
vis).

Treklang: ackord bestående av tre toner.

U

Ultraljud: ljud med högre frekvens än 20 000 Hz. Används ofta inom 

bl.a. sjukvården.

V

Vibration: svängningsrörelse kring ett jämviktsläge i ett mekaniskt 
system.

Våglängd: avståndet mellan två förtätningar eller förtunningar av luft-
molekyler.

Vågrörelse: avståndet mellan två förtätningar eller förtunningar av 
luftmolekyler. Se vidare ”ljud”.

Vokalmusik: ”sångmusik”; musik som innehåller/bygger på 
sång.

Y

Ytterörat: öronmusslan och hörselgången. Fångar upp ljudvågor och 
leder till mellanörat.

Ö

Övertoner: benämning på deltoner med högre frekvens än grundto-
nen.
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Bilaga 2: DECIBELVÄRDEN
0 decibel. Gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta; en mygga på 3 

meters håll.
10 decibel. Andning på 3 meters håll.
20 decibel. Viskning.
50 decibel. Kraftigt regn
60 decibel. Normalt samtal
70 decibel. Trafikerad gata på 5 meters avstånd.
75 decibel. Tvättmaskin.
80 decibel. Dammsugare på 1 meters håll.
85 decibel. Stadstrafik; starkare ljud kan ge hörselskador beroende på 

hur länge man utsätts för dem.
90 decibel. Hårtork, gräsklippare.
100 decibel. Musiklyssning i hörlurar, traktor, slagborr på 2 meters 

håll.
110 decibel. Konsert, motorsåg på 1 meters håll.
120 decibel. Ambulans, åskknall.
130 decibel. Smärtgräns.
140 decibel. Fyrverkeri, gevärsskott på 1 meters håll.
150 decibel. Jetmotor på 30 meters håll; kan skada människokrop-

pen.
190 decibel. Raketmotor på 30 meters håll; trumhinnan kan 

spricka.
200 decibel. Livsfarligt.
250 decibel. Bombexplosion på 5 meters avstånd. Vanlig dödsorsak i 

bl.a. Syrien.

Bilaga 3:  A4 = 440 Hz
År 1939 bestämdes att utgångspunkt för musiktonhöjder ska vara A4 = 
440 Hz (ISO-standard). Vad betyder det? 
När man anger exakta tonhöjder talar man om hur många sväng-
ningar per sekund tonhöjden har. Måttenheten är Hz (förkortning av 
Hertz; namnet på han som skapade systemet). 
440 Hz betyder alltså ”den tonhöjd som uppstår när en vågrörelse upp-
repas 440 gånger per sekund.” 
Man kan också säga att frekvensen = 440 Hz.

Att vi utgår från A4 = 440 Hz beror alltså på en överenskommelse. Man 
kunde lika gärna ha bestämt en annan tonhöjd. För genom tiderna 
har den absoluta tonhöjden varit både högre och lägre.

Så absolut gehör betyder inte att någon fötts med en förmåga att 
höra ”rätt” tonhöjd. Det innebär i vår del av världen att man minns 
tonhöjder enligt ISO-standard.  
På samma sätt som man känner igen och minns namnet på gult, blått, 
rött och så vidare. Färger är också våglängder.

ISO-standard = beslut fattade av 
International Organization for Stan-
dardization.

Frekvens = hur ofta något sker. I det här fal-
let hur ofta en vågrörelse upprepas.
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Bilaga 4: OKTAVER & FREKVENSER
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Bilaga 5: GRUNDINTERVALLEN översikt
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Bilaga 6: KÄLLOR urval

Huvudkällor är Grove Music Online 2012 och Sohlmans Musiklexikon 1975-79. 

Bennett, Joe: Musiktheorie [2006] 
ISBN 3–86543–049–X

Barbour: Tuning and temperament [1953]  
ISBN: 978-0486434063

Klingfors: Bach går igen (avhandling) [1991]  
ISBN: 978 9185974160

Nisbeth, Alec: The Sound Studio [1995] 
ISBN: 0-240-51395-9

Owsinski, Bobby: The Mixing Engineer’s Handbook [1999] 
ISBN: 0-87288-723-5

Scientific American: The Physics of Music [1978] 
ISBN: 0-7167-0096-4

Sundberg, Johan: Musikens Ljudlära [1987] 
ISBN: 91-7118-653-0

Ternström:  Körakustik [1987]  
ISBN: 9177480120

Rowley, Gill red: The book of music [1998]  
ISBN 1–57715–037–6
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