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Jag heter Linus Pettersson och är uppvuxen i mitten av Svea Rike. 
Sådär tillräckligt långt norrut för att inte vara en del av civilisa-
tionen och för långt söderut för att hänga med resten av norrlän-
ninggänget.

Musik har alltid var en stor del av mitt liv, eller det blev åtminstone 
det när guitarheroberoendet övergick till ett intresse att spela elgi-
tarr vid 13-årsåldern.

Vill passa på att tacka Jan Lövgren, Leif Jakobsson, Lena Lorentzen, 
Semra Sahin och Mikael Marklund. Om jag glömt någon så vet du 
vem du är och vart du kan skicka dina arga mejl.

/Linus

Designern i fråga



Elgitarren har funnits i olika iterationer sedan 1931[1] och kommat att finnas 
längre till så länge det finns intresse för fysiska instrument. Det finns visserligen 
bara så många sätt att göra en gitarr på utan att ändra dess huvudfunktion, men i 
slutändan håller en stor del av gitarrtillverkare fast i traditioner och är adamanta 
i deras formarbete. Delvis från beslut av tillverkarna, men också för att det är vad 
marknaden efterfrågar. Det finns en klar bild om hur en elgitarr ska se ut som är 
så djupt integrerad i vårt samhälle att någonting för normbrytande skulle ses som 
underligt, felaktigt eller helt enkelt ett instrument som inte är en gitarr längre.[2]

Med en så pass framgångsrik och mångfasetterad bransch så ökar också efter-
frågan på instrument. Då majoriteten av de massproducerade gitarrerna idag 
tillverkas i Sydostasien samt Nord/Sydamerika så innbär det att de måste fraktas 
världen över, för att inte tala om de “exotiska” träslag som vanligen används inom 
gitarrtillverkning.[3]

Det bör alltså finnas alternativ på marknaden som är moderniserade, miljövänlig-
are och relativt lokalproducerade.

Den här rapporten kommer gå igenom mitt examensarbete mellan veckorna 4 
och 20. hur jag gått tillväga för att genomföra projektet och vad slutresultatet 
blivit.

Min process har bestått av 4 delar: Förarbete, analys, kreativt arbete och presenta-
tion. Förarbetet spenderades mest med att planera projektet och knyta kontakter 
med potentiella sammarbetsföretag.
Analysen fanns till för agera grund och backning för projektet och den kreativa 
fasen för att skissa, modellera och komma fram till lösningar på de problem-
ställningar som analysen uppenbarat.
Slutligen så var presentationfasen till för att verkställa och redovisa slutprodukten 
av projektet och hur projektet genomförts.

Sammanfattning
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Projektresa under v.4 - v.19 2019

Projektet delades upp i 4 delar

Uppstart

v. 4-5

Uppstartsfasen fanns där för att gå igenom hur examensarbetet skulle genomföras och vad som förväntades av oss. Vi spenderade även en 
del tid med att planera och göra en projektbeskrivning

Analysfas

v. 6-9

I analysfasen så gjordes det ett antal undersökningar, som marknadsanalys, intervjuer och målgruppsanalys, teknikanalys med mera, allt 
för att ge projektet mer kött på benen och nånting att referera till. jag ställde frågor och skickade ut enkäter till gitarrspelare för att få 
deras åsikt om gitarrindustrin och moderna lösningar för instrumentet och få en förståelse för vilken målgrupp jag var tvungen att inrikta 
mig till. Jag åkte även och besökte mitt sammarbetsföretag Sweden Guitarworks för att sitta ner och diskutera idéer face to face.

Kreativ fas

v. 9-17

Den längsta och mest ingående fasen i arbetet. Helt ärligt så tjuvstartade jag redan i analysfasen med idéskisser, men det var i den kreativa 
fasen som jag på riktigt började göra urval med 2D-skisser, 3D-modeller och fysiska testmodeller. Det var även nu som jag gjorde använ-
dartester och modfikationer av ursprungliga idéer baserad på den feedback som jag fått genom arbetet.

Presentationsfas

v. 17-20

Presentationsfasen involverade i huvudsak att knyta ihop säcken med slutmodellen (riktig och CAD) samt göra den redo för den slutliga 
presentationen av arbetet och göra en slutrapport som dokumenterar mitt arbete från början till slut.

Tidsplan



Är gitarrbranschen på väg ut? 

Nej, inte precis. Tvärtom snarare. Gitarrbranschen lever 
och frodas som den gjort i decennier. Däremot har den 
förändrats under de senaste decennierna och mer förän-
dringar finns på horisonten.[3]

Företag som alltid har levt på sin brand/märke istället 
för kvalitét och innovation har behövt tänka om sin 
värdegrunder och hur marknaden ser ut idag och i 
framtiden. Faktumet är att den investering som behövs 
för ett kvalitétsinstrument inte är i närheten vad det 
var för 20 år sedan. Med modern tillverkningsteknik så 
förväntas åtminstone acceptabel kvalitet, och ett före-
tag som inte håller måttet håller sig inte heller upprätt 
länge.[4]

Gitarren har också fått en större målgrupp än innan. 
Enligt en studie gjort av Fender så är 50 % av alla nya 
gitarrspelare i USA och Storbritannien kvinnor. [5]

Gitarren tar inte så stor plats i populärmusik längre, 
men traditionellt sätt så är det någonting som går i 
vågor, och bara för att någonting inte spelas på radio så 
betyder det inte att det ej existerar. Elgitarren kommer 
inte att försvinna så länge det finns en vilja att spela 
fysiska stränginstrument och skapa musik som inkor-
porerar dem.[4]

Kärt barn har många namn och dagens rockst-
järnedrömmar har en annan innebörd idag än igår.

Förord

Figur. 2



Projektet

Bakgrund
Projektet Ergotar började ta form redan under mitt första år på Industridesign som ett potentiellt sidoprojekt 
brevid studierna. Idén lades på is tills det blev dags att välja ett examensprojekt. Valet var då självklart. Jag 
behövde bara någon att sammarbeta med, och Sweden Guitarworks var mest angelägna av alla kontakter att 
hjälpa till

Mål, vision och förväntat resultat
Att skapa en modern gitarr med ergonomiskt och modernt designtänk med fokus på miljövänlighet i dess 
produktion. Det förväntade resultatet är ett koncept för en framtida produkt som kan arbetas vidare på efter 
examen. Slutprodukten ska presenteras i form av en modell i skala 1:1 med tillhörande CAD-renderingar

Medverkande:
Uppdragspartner: Sweden Guitarworks
Projektledare: Linus Pettersson
Handledare: Lena Lorentzen, Semra Sahin
Kontaktperson: Leif Jakobsson
Examinatorer: Mikael Marklund, Gunnar Anderung

Figur. 3



Spekulerande över projekt

De första idéerna kring projektet var helt och hållet estetikrelaterade. Jag visste att jag ville göra en gitarr och att den skulle vara snygg, 
mer än så hade jag ingen aning om. Jag insåg senare att gitarren behövde innovera/tillföra i något fält för att ha ett värde som examensar-
bete inom industridesign. 

Så jag satte mig ner och gjorde lite själssökande. Det jag kom fram till var att jag ville förbättra de problem inom gitarrindustrin och 
instrumentet som många gitarrister accepterar som ett nödvändigt ont.

Jag började leta ganska tidigt efter en sammarbetspartner och hittade även en långt innan kursen började. Den tiden bejakades genom 
mycket snack fram och tillbaka om vad jag faktiskt ville åstadkomma. Man kan säga som så att det aldrig blev helt och hållet självklart 
vid ett och samma tillfälle. Rent realistiskt så har det tillkommit och försvunnit väldigt mycket mål under projektets gång, mestadels för 
att jag ville göra så mycket under så kort tid och jag fick acceptera att tiden inte skulle räcka till och fick helt enkelt fokusera på det som 
förväntades.

El-gitarren har inte ändrats markant på över 50 år, någonting som inte är svårt att förstå med tanke på att allt för många förändringar 
istället kan skapa ett helt nytt instrument. Det är många som ser ner på nya, obeprövade lösningar och väljer att stanna vid det de känner 
till. Antingen på grund av ren ovilja att anamma ny teknik, men också för att många lösningar sällan är klara förbättringar utan snarare 
alternativ som förbättrar ett område, men försämrar ett annat.[6]

Det innebär inte att det aldrig har gjorts förbättringar på formulan. Snarare tvärtom så har det under de senaste decenierna konstant 
gjorts små förbättringar, experiment och justeringar för att hitta det perfekta ljudet, den perfekta formen och den perfekta spelkänslan. 
Det är bara att det har gjorts få avvikelser från normerna vilket har mer än enbart en förklaring. De mest ikoniska gitarrerna som t.ex. 
Fender Stratocaster och Gibson Les Paul är fortfarande normerna för hur en komersiell elgitarr ska se ut. De större företagen kan inte 
heller ta allt för stora risker då deras kundkrets och återförsäljare förväntar sig en viss produkt, och om de tar för stora svängar så kan de 
tappa i vinst.[7]

Många gitarrer har inte har anammat ergonomisk, modern design då fokus ligger mer på ljud, still och bra hantverk än nyskapande och 
ovanlig design. Om du ändrar för mycket på en Fender så är det helt enkelt inte en Fender längre, och så länge det finns en efterfrågan på 
en specifik gitarrmodell så kommer den fortsättas produceras.[8]



Samarbetsföretag...

Sweden Guitarworks

Figur. 4
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Varför valde jag detta företag?

I huvudsak så är projektet mitt och har inte blivit tilldelat på något sätt, men för att få hjälp att genomföra det så tog jag kontakt med ett 
antal företag som skulle kunna assistera mig. Sweden GuitarWorks i Umeå var ett av dem.
 
Sweden Guitarworks är en gitarrverkstad med stor erfarenhet inom allt som har med gitarr och bas att göra. Förutom en högteknolo-
gisk verkstadspark med fokus på stränginstrument så agerar de även underleverantörer för andra gitarrföretag och tillverkar gitarrer på 
beställning. De har till exempel hjälpt till att utforma gitarrer till det nya Svenska stjärnskottet .strandberg guitars och samarbetat med 
flera andra designelever innan mig.

Tillsammans så har vi diskuterat ingående vad som går att göra, hur marknaden ser ut, vad som måste tänkas på när en ny gitarrdesign 
skapas, material och praktiska detaljer. Jag har delat mina tankar och idéer och Leif Jakobsson har i gengäld agerat bollplank, delat sin 
expertis inom området och generellt hjälpt till i den mån som var möjlig, samt utstått mina dumma frågor.

Diskussioner på plats

Jag åkte upp från Sundsvall till Umeå för att hälsa på hos Sweden Guitarworks och för att träffa Leif Jakobsson, min kontakt. Vid den här 
tidpunkten så var det fortfarande oklart exakt vad projektet skulle vara. Så våra disukussionsämnen var väldigt allmänna om gitarrindus-
trin i dess helhet, vilka material som brukade användas, ergonomi, tradition, framtiden osv. medan jag antecknade febrilt för att samla så 
mycket information som möjligt. Vi gick även igenom de skisser jag åstakommit fram till mötet så Leif kunde ge sina åsiker på dem.

Jag fick många tips från Sweden Guitarworks, allt från formspråk, material, trender och rent praktiska detaljer kring tillverkning.

Ett förslag som stack ut relaterat till formarbetet var att fokusera på siluetten. Alla igenkännbara gitarrer har en slående och igen-
kännbar siluett. Det är inte det lättaste att designa, men helt klar ett mål värt att sträva efter.

Jag blev även tipsad om att hålla designen ren och minimalistisk. T.ex. en ren greppbräda utan inlays, inget avskärningsband runt 
kroppen och avskalad elektronik. Mer skandinavisk stil.
 
Det fanns även ett dilemma i vad som bör satsas på och vad som har tillfällig popularitet. Jag ville fokusera mycket på huvudlösa 
gitarrer, men fick reda på att sådana gitarrer är väldigt trendiga just och det är ingen som vet om de kommer ha lika stor popularitet i 
framtiden.

Det talades om mycket mer, men kort och gott var det ett givande besök.



Idén var från början att göra en riktig spelbar prototyp att visa upp på presenta-
tionen och pitchen av arbetet, men efter många om och men togs beslutet att 
göra en högkvalitativ modell istället. Dels för att det inte är en del av uppgiften 
att göra presentationsmodellen fungerande utan snarare komma så nära det går 
utan att gå hela vägen.
Det här beslutet togs dels på grund av kostnader, då ett custombygge förväntades 
gå på runt 30-40000 tusen per prototyp (om Sweden Guitarworks konstruerar 
dem) och dels på grund av tidsbrist. Det är sällan en första prototyp blir slut-
produkten och det skulle bli en alldeles för stor investering från mitt håll att 
genomföra.

Vissa moment av arbetet skulle behöva mer användartester, men på grund av 
tidsbrist fick en större kvantitet icke-gitarrister testa på former och dela sina åsik-
ter istället för en mindre grupp mer gitarrister. Istället så skickades en mängd en-
käter ut till gitarrister som kunde dela sina tankar om gitarrbranschen, ergonomi, 
utveckling och vad de skulle vilja se på marknaden.

Projektet inriktar sig mer till en specifik målgrupp istället för hela gitarrvärlden, 
med avsikt (till och börja med) att inte fastna i att designa någonting för alla, då 
det ofta kan skapa en produkt som ingen vill ha. Ergotar riktar sig då mer till mer 
extrem/progressiv musik, med designtänk och former som ofta tilltalar gitarrister 
inom den inriktningen

Ergonomitester behövdes avgränsas på grund av tidsbrist. Egentligen så skulle en 
modulär inställningsbar modell konstrueras, men det blev istället ett stort urval 
av skum-modeller att genomföra tester på/med.

Materialdelen av projektet fick skäras ned en smula då det i princip skulle bli ett 
examensarbete i sig att undersöka träslag, alternativa material, miljöpåverkan, 
densitet och resonans samtidigt med gitarrdelen av projektet, så det begränsades 
till att undersöka hur en nordisk gitarr skulle kunna tillverkas med skandinaviska 
material och värdegrunder.

Avgränsning



Ergotar strävar att vara en:

...gitarr för framtiden i en mycket traditionell industri

...Design med ergonomi och ekologi i åtanke

...Estetiskt tilltalande design med modernt och progressivt formspråk och tänkande

...Gitarr med Inriktning till experimentella hobby och professionella gitarrister

...Början av ett fortsatt arbete efter examen

Vad är Ergotar?

Figur. 6
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Frågeställning
 

I grund och botten så var det viktigt att kunna backa varför just den här gitarren tillförde varför marknaden var så pass bakåtsträvande 
och vad experter inom området ansåg om gitarrindustrin. Alla designval för modellen var även de viktiga att stödja, då de inte gick (som 
jag till början trodde) att bara göra en snygg gitarr utan någon större idé eller tanke bakom den.

Jag ville därmed få dessa frågor besvarade så gott det gick:

Varför ser gitarrmarknaden ut som den gör?

Vilka trender finns det?

Varför tillverkas så stor del av gitarrer i så få världsdelar?

Vilka alternativa material skulle kunna användas?

Vilka arbetsskador kan orsakas av gitarrspelande och hur undviks de?

Kan det designas en gitarrform som inte bara är ergonomisk, men ser bra ut också?

Vad har gitarrspelare för åsikter om gitarrindustrin och instrumentet i sig?

Figur. 8



Web-enkät
Jag satsade på att få en acceptabel kvantitet av svar som kunde hjälpa stärka mitt arbete. I slutändan fick jag in 124 svar.
Enkäten delades på sociala medier (facebook) och webforum (reddit)
I huvudsak frågade den om generella frågor relaterade till projektet. Som arbetsskador, om de anser sig öppna för nya idéer och deras 
åsikter om gitarrindustrin på det stora hela m.m.

120 män, 3 kvinnor, 1 ickebinär
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6%

83%

11%

Hobby or working musician?

Working Musician Hobby Musician Other

67%

22%

11%

Have you sustained injuries from your playing?

Yes No Maybe

64%

24%

12%

Do you know anyone who has?

Yes No Maybe

“working towards being a 
professional musician”

“RSI”

“Carpal tunnel, back problems”

“Wrist pain”
“Tendonitis”

“I make money, but it’s not my 
main source of income”

“Used to gig, don’t anymore”

“Sore shoulders”

“Working on my first EP”

83% av alla deltagare såg sig själva som  hobbymusik-
er. Eller spelade så få gig att det inte gick att liknas 
vid arbetande nivå.

83% av alla deltagare såg 
sig själva som  hobby-
musiker. Eller spelade så 
få gig att det inte gick att 
liknas vid arbetande nivå.



7%

93%

Do you suffer from chronic pain from your guitar playing?

Yes No

58%

7%

35%

Would you be willing to try unusual guitars if it meant less strain on your body?

Yes No Maybe

“Carpal tunnel”

“Heavy guitars, playing standing up”

“Laberal tear on my picking hand exac-
erbated by playing for extended periods”

58% av deltagare är helt 
klart för att testa nya 
idéer för gitarrer om de 
är mer ergonomiska. 

35% tycker i stort sett 
likadant som de andra 
58 procenten, men vill 
antingen kompromissa 
mellan gammalt och nytt 
eller är misstänksamma 
emot nya idéer då de ofta 
ses som gimmicker.
Alternativt att de vill 
se förändringar “under 
huven” istället

Bara 7 % av svarande deltagare lider av några 
bestående men från gitarrspelande



17%

31%

52%

Do you consider yourself a traditionalist or open for new ideas?

Traditionalist Open for new ideas A mix of both

66%

17%

17%

What is your experience with the guitar buisiness?

I consider it traditional I consider it innovative Other opinion

“I like new ideas to be under 
the hood”

“I prefer the classic style, but 
I’ll try new stuff”

“I build guitars. I dislike how traditional 
a lot of builders are”

“Don’t underestimate the need 
to look cool on stage”

“The business itself is slow to adapt to new 
shapes, trends, etc.”

“The industry is too big to be considered either completely traditional or 
innovative”

“small boutique companies, abasi, ormsby, strandberg are innovating. 
older, biggger companies tend to stick to the formula

“Manufacturers have to be conservative if 
they want to sell guitars”

“New innovative guitars seems to be made 
fun of and shunned”

En klar blandning av åsikter. 52 % har ingen-
ting emot nya idéer, men anser att många nya 
designlösningar inte tillför särskilt mycket till 
instrumentet, alternativt att att det nya lösnin-
garna bör finnas i elektroniken men att utseen-
det ska vara detsamma som det alltid varit.

66 % anser att gitarrindustrin är konservativ, och att ny idéer anam-
mas med låg fart. Vissa anser också att branschen är för mångfasse-
terad för att kunna kallas någonting speciellt.



52%

6%

42%

Would you play guitars with new materials if it meant a more sustainable industry?

Yes No Maybe

“I like new ideas to be under 
the hood”

“Wood for looks, aluminium 
for weight/strength”

“Overall, I prefer wood to 
wood alternative”

“I like wood because it makes a quality feeling 
instrument. The type doesn’t matter”

“I like the natural feel of wood 
on my hands and fingers”

Bara 6 % är helt emot förändring när det gäller 
material och de som är ombord vill helst inte 
gå ifrån träslag



“I value good designs and ergonomics. I 
don’t see any reason not to try new things 
or innovate”

“It’s way too over-saturated with builders at the moment, and rather averse to innovation. I 
considered as a designer myself, starting my own company but I’ve got a nice lighter at home 
to set fire to my money with.”

“the industry stopped being innovative in the early 80s, most 
stuff introduced now is gimmicky (fanned frets, gibson’s e-tuners, 
etc).”

“Adoption of new 
tech is very slow”

“New designs seem to be accepted more by the metal community. 
Good luck getting a blues dad to try new things.”

“The guitar business is far too large to consider it completely 
traditional or completely innovative.”
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“I like trying new sounds 
and ways of playing, but if 
you alter an instrument too 
much it will become a new 
instrument and the bridge 
between the two instru-
ments will be rather un-
clear.”

Åsikter
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“The true core of guitar players value a simple, 
versatile, barebones setup over elaborate gim-
micks and flashy, slick appearances. That is all”

“I think the best way to hae a sus-
tainable  industry is to make heir-
loom guitars that can be passed 
from one generation to the next, 
instead of making cheap dispos-
able instruments”

“I would like for killswitches and strap locks to be 
easier and come preinstalled on certain styles of 
guitars”

“I think most people want innova-
tion but not at the expense of cost 
or practicality”



Skador kunde orsakas av:
Strängar, att spela för hårt och för länge, att man håller halsen för hårt, spelar med för tung gitarr, har dålig hållning och/eller fel teknik.

• 120 av 124 av deltagare var män

• Majoriteten av deltagarna kom från USA (49) och Kanada (11) och UK (10)

• Varierande åldrar från 14-66 men vanligast med deltagare i 18, 20 och 24-årsåldern

• Vanligast med Hobbymusiker (83,1  %)

• 64,5 % har skadats av sitt spelande, dock hade bara 6,5 % bestående men

• 58,5 % ville helt klart testa nya gitarridéer, samt 35% som ville göra det på egna villkor

• 51,6% ser sig själva som öppna för ega idéer men är också traditionalister

• I helhet var få helt och hållet emot nya gitarridéer. Åsikten fanns att om något inte var 
trasigt var det onödigt att fixa det också

• Stil/estetik var minst lika viktigt som ljud och känsla

• Många varierande åsikter. Gitarrbranschen är för stor för att dra alla i den med samma 
kam.

• 66,4% såg gitarrindustrin som klart bakåtsträvande, 16,4 % som innovativ och 17,2% hade 
en annan åsikt

Enkätsammanfattning



Målgrupp
Det är ofta ett universellt mål att göra en produkt 
menad för alla typer av individer som kan skänka 
glädje till en stor målgrupp. Men i vissa fall blir det 
bara att man designar en produkt för ingen alls.

Därför har jag valt att (formmässigt) inrikta mig till 
mer extrema och experimentella musikgenrer, som 
t.ex. Death Metal, Progressive Metal, Djent, Avant 
Garde och Post rock, då jag har stor kunskap om des-
sa musikstilar och för att musiker inom dessa genrer 
tenderar att vara mer öppna i att pröva nya saker och 
håller koll på vad som är nytt i gitarrvärlden.[2]

Målgruppen kan också ändras över tiden då jag för 
projektets skulle mest behövde en inriktning att fok-
usera mig på för att inte hamna på villovägar.

Exempelband/artister: Gojira, Periphery, Meshuggah, Anmals 
as Leaders

Figur. 12

Figur. 9

Figur. 10

Figur. 11



Projektet har inte lagt like mycket fokus på att undersöka målgrupper och varför 
de skulle vara intresserade av min gitarr, så jag kan inte riktigt backa upp att mina 
idéer skulle tas emot med öppna armar

Jag har därefter snarare fokuserat formarbetet efter instrument som en stor del 
av musiker (efter observationer) dras emot, och modernt formspråk. Alla gitarr-
spelare kan ta fördel från att spela på en ergonomisk gitarr, men all ljudbild och 
formspråk tilltalar inte alla musiker.

Det har alltid varit tänkt att gitarrens design ska vara lätt att ändra på för att 
tilltala flera sorters smaker vilket komma vara en klar fördel i framtida arbete då 
flera konsumenters tycke och smak kan anammas



Kr
ea

tiv
 fa

s



“Trots traditionalismen så är gitarr-
branschen i konstant förändring med 
många olika trender

Ingen vet exakt vad som kommer sälja i 

framtiden.”

- Leif Jakobsson

Figur. 13



Workshop
Figur. 14 x 8



Vid det här laget hade mycket formarbete redan genomförts och jag började få en 
hum om vad jag var ute efter. Jag kände dock ville ge projektet mer kött på benen 
innan jag bestämde mig helt och hållet vad slutkonceptet skulle bli för något.

Testet gick ut på att 5 personer skulle skapa varsin gitarrform ur ett block med 
skumpolymer med fokus på ergonomiska och estetiskt tilltalande former.
Alla medverkande fick 20 minuter på sig att med hjälp av rasp, fil och bandsåg 
skapa någonting som de ansåg ligga skönt mot kroppen i en gitarrkontext och 
samtidigt inneha en intressant siluett. 
Efter att modellerna färdigställts så samlades de ihop och ett slags användartest 
genomfördes där alla medverkande fick delta.
Först så graderades Estetiken och Ergonomin, sedan gavs det allmänna kommen-
tarer om testmodellerna.



I cirka 20 minuter fick 5 testpersoner karva ut former 
med fokus på komfort och siluett. Inte spelbarhet.





Estetik: 4.6
Ergonomi: 3.25

Estetik: 6.75
Ergonomi: 5.75

Efter att modellerna färdig-
ställts så fick alla deltagare 
skriva omdömen om varan-
dras skapelser. Det som 
recenserades var Estetik 
(hur ser modellen ut form-
mässigt) och Ergonomi 
(vad känns skönast), samt 
generella kommentarer om 
modellerna.

“Ser cool ut, för stor rundning mot lår, bra rundning för 
arm men ser skarp spets”

“Lite kort mot underarm, mjuk snäll form, snygg 
men dålig mot revben”

Poängskala 1 - 10



Estetik: 5.75
Ergonomi: 7.5

Estetik: 2.5
Ergonomi: 5.5

Estetik: 3.25
Ergonomi: 3.25

“Lite liten. Ligger skönt mot benen, ful men ligger 
bra mot kropp dock för stor”

“Varför ett hål? Skön mot låret, skarp kant mot 
armen, ligger skönt mot både ben och “bröst, ful 

men skön”

“Behövs rundning lår, ligger bra mot rev-
ben men ej mot lår”



En smakfullt rundad form som håller en viss enkelhet. Avskärningarna vid 
halsen början gör det enklare att komma åt det högsta banden. En nytappning 
som inte är helt ofamiljär.

Vinnare Estetik

Gitarr #2

Poäng: 6.75 av 10



En icke-ortodox design som fokuserar mycket på avfasningar. Rent funktion-
smässigt så saknas det jobb, men den visar ändå att det är viktigt att kunna nå 
de olika funktionerna på gitarren med lätthet utan att någonting är i vägen.

Vinnare Ergonomi

Gitarr #3

Poäng: 7.5 av 10

Slutsats:

Fokus bör ligga på avfasningar, slående siluett, hög funktion och komfort samt 
designutveckling som ändå håller sig på jorden för att inte alienera gitarr-
spelare allt för mycket.



Under projektets gång producerades en stor mängd med skisser. Även om de 
hjälper mycket i formarbetet så är det väsentligt att kunna klämma och känna i 
tre dimensioner för att avgöra hur en idé ser ut och fungerar i verkligheten. Jag 
började då karva ut ett antal testmodeller baserade på mina mest bearbetadade 
skisser/3D-modell och genomförde ett antal tester.

En av mina mentorer gav förslaget att låta testpersonerna bygga sina egna former 
för att testa vad som ansågs vara komfortabelt enligt dem.

Det som blev allra mest uppenbart var att det är svårt att fråga icke insatta om 
specifika detaljer på en gitarr då de inte nödvändigtvis hade någon referenspunkt. 
Däremot så hade de synpunkter och åsikter som en gitarrist hade varit hemma-
blind för. 

“Rosaskummet” var det optimala materialvalet då det var relativt billigt, mycket 
lättarbetat och oproblematiskt att göra ändringar på

Rosaskumsmodeller





Material

Figur. 17

Figur. 16Figur. 15



Materialmässigt så var det viktigt att komma fram till hur det skulle implementeras. Enligt projektets ennkätundersökning så var enbart 
8,1 procent negativa till att spela gitarrer med alternativa material. Syftet var till och börja med att använda ekologiska material, men vad 
betyder det egentligen? Skövling av regnskog är en sak, men konstant fraktande fram och tillbaka över jorden tillför också till klimat-
påverkan. Om en gitarr ska kunna finnas på en global marknad så måste i många fall kompromisser göras. .strandberg-gitarrer tillverk-
ades från början i Sverige, men när de slog igenom så var de tvugna att flytta tillverkning till Indonesien för att kunna tillfredställa alla 
beställningar.[12]

Idén med svenska träslag kom efter ett samtal med min mentor som nämnde att gitarren behövde en sale point. En gitarr från Norrland 
kändes lockande då det kunde bli exotiskt från ett utomstående perspektiv och jag började undersöka vilka träslag som fanns tillgängliga 
inrikes. 

Många populära gitarrmaterial finns inhemskt i Sverige, dock så växer de långsammare pga klimatet, vilket också gör virket tätare och 
något tyngre.[13] Det viktigaste i många fall är att materialet är hållbart, lättarbetat och inte allt för tungt. Ett stort problem är om produk-
tionen flyttas till andra länder utan våra inhemska träslag, vilket underminerar hela konceptet med lokalproducerad, miljövänlig gitarr

Masurbjörk, al, ask, körsbär, gran, tall och björk är alla träslag vi har inrikes tillgängliga. Rent praktiskt ligger problematiken i att hitta 
investerare och kunna massproducera till ett pris som inte är chockartat.

De material som till slut valdes för konceptet blev björk, lönn och kolfiberkomposit och Fura/Akrylplast för exempelmodellen

Anledningarna till dessa val är flera.
Enligt mina undersökningar så var en stor mängd intresserade av att testa nya material till gitarrer, men många brydde sig inte något 
nämnvärt vilket material det var, så länge gitarren lät bra och kändes bra. Jag gjorde undersökningar på kompositer, metaller, kolfiber och 
dylikt.
Aluminiumgitarrer har sina fördelar men har en mycket hög kostnad på grund av det valda materialet, vilket rent praktiskt gör dem svåra 
för gemene konsument att köpa, de gäller även för kolfiber om hela kroppen görs i ett stycke och inte är ihålig. Kompositmaterial är helt 
klart ett intressant alternativ som t.ex “flaxwood”, men då förloras träådringen som jag gärna vill ta vara på.
Jag har valt att blanda nytt och gammalt med materialen och tagit träslag som går att hitta i skandinavien  men ändå har egenskaper som 
passar för gitarrer samt använda kolfiber (inte på modellen) för att hjälpa till att skala ner på det material som behövs för gitarren och 
därmed minska på vikten ännu mer.

Sedermera finns också fördelen att en lokalproducerad gitarr är mer miljövänlig på den skandinaviska marknaden, samt att det skapar en 
till fasett till svensk skogsindustri

Rent estetiskt och funktionellt så är svensk björk hållbar, inte allt för tung och helt ok resonansmässigt virke för gitarrbygge. Obehandlat 
så har den en väldigt fin ljus färg också. Kolfiberdetaljerna kom också med för anamma modernitet och för dess lättviktighet.
Lönn är ett vanligt träslag för gitarrhalsar på grund av dess styrka och goda resonanskvalitéter

Med dessa kombinationer får vi en gitarr som blandar skandinavisk design med teknologi från det 21:a århundradet



Figur. 18



Av det jag lärt mig av analysfasen har jag kommit fram till att:

Gitarren borde vara lättviktig för att minska rygg och axelskador. Den bör även 
vara balanserad så att halsen inte tippar ner om den inte hålls upp. Det bör vara 
möjligt att kunna stå och sitta med den utan problem. Halsen bör även vara for-
mad så att den ligger bra i handen.

Eftersom gitarren ska vara ekologiskt tillverkad så bör den vara tillverkad lokalt, 
i det här fallen Sverige (Norrland) och anamma det i formspråket. Med det sagt 
bör gitarren också tillverkad i svenskt virke.

En del saker måste hållas inom ramarna av vad traditionellt är en gitarr, dels 
rent praktiskt då projektet är minst lika mycket en produkt som ett konstobjekt 
och måste kunna spelas av en människa med fungerande lemmar. Den bör alltså 
också vara tillverkad på ett sånt sätt att den inte blir hiskeligt dyr att producera 
och sälja.

Målgruppen måste till och börja med ha en specifik inriktning då det är svårt att 
övertyga alla olika typer av gitarrister att spela på mitt instrument. Det är däre-
mot någonting som kan arbetas vidare på.

Ergonomisk utformning för varje specifik individ är inte omöjligt, men för tid-
skrävande för det nuvarande projektet, men kan arbetas vidare på.

Sammanfattning Analys



Kr
ea

tiv
 fa

s



Figur. 19



En stor del av dagens gitarrer tillverkas i Asien (Sydkorea, Kina, Japan, Indone-
sien), dels för att hålla kostnader nere och för att tillverkare är tvugna att hålla en 
hög kvalitét för att synas på marknaden, vilket jämfört med några decienner sen 
gör att även billiga gitarrer innehar en relativt hög standard jämfört med några 
decennier sedan. Det tillverkas även gitarrer i andra länder som U.S.A då de har 
råvarorna och de klassiska högt eftertraktade märkena.[9]

Ett gitarrföretag baserat i Sverige med allt vad det innebär kan tillföra en del på 
marknaden som inte existerar idag. Alternativa material, värdegrunder och en 
stor kärlek för musik för att nämna några exempel.

Jag har inspirerats mycket av norden samt av skandinavisk kultur och värdegr-
und. Det finns något i det ofta karga, mörka och bistra landskapet som skänk-
er en melankolisk med ändå värmande, välkomnande känsla. Någonting som 
speglar sig i både klimatet och folket.

Vad gör en svensktillverkad gitarr svensk? Vi har en djup tradition av stilren, 
funktionell, minimalistisk och naturlig design, någonting som även det kan 
överföras till instrumentdesign
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Figur. 24
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Inspirationen blev en salig blandning mellan träslag, 
geometriska former och diverse kompositer

Figur. 29Figur. 28

Figur. 27Figur. 25 Figur. 26
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Figur. 31

Figur. 30



Jag är mycket inspirerad av mer moderniserade tappningar på klassiska for-
mer och finurliga konstruktionslösningar

Figur. 34



Jag ville även anamma naturliga, obearbetade designer

Figur. 35

Figur. 37

Figur. 38

Figur. 36



Jag ville även anamma naturliga, obearbetade designer
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Skissprocessen för projektet kan beskrivas som organiserat kaos. Idéer skissades på 
redan i början och under projektets gång. En stor plint att ta sig över i början var 
att lära sig formspråken av en elgitarr. Den kan se ut lite hur som helst men man 
måste kunna se vad det är för något



Tidiga skisser för att lära mig rita gitarrer



Mycket testande och former baserade på existerande modeller







Jag började undersöka om det gick 
att göra en modulär design, eller åt-
minstone göra en “paddel” som gick 
att bygga på. Fortfarande lite inspire-
rad av existerande modeller





“användarskisser” för skojs skull



Målkonceptet börjar ta form



Idén med att inkorporera plektrumskydd (vanligtvis en del i plast 
som täcker gitarrkroppen och skyddar från slitage från plektrum) 
fastnade.



Experiment med håligheter, avfasningar 
och “pickguardkroppen”. Siluetten är 
fortfarande viktig att få till.



3D-skisser i Rhinoceros





“Vad är det som gör gitarren ergonomisk? Det hela 
måste kunna backas med konkret fakta från tester 

och enkäter” - Lena Lorentzen

Figur. 39
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Ergotar
Let’s make some noise!



Efter mång om och men togs beslutet att gå efter den här 
modellen.

Tydlig siluett med unik men familjär design

Solfjädersbandningen finns till för ökad stämningsstabilitet och ergonomi. De ljusare 
strängarna har en kortare skallängd (längden från toppen av strängarna till bryggan i 
botten) vilket gör dem lättare att trycka ner och böja, medan de mörkare strängarna 
har en längre skal-längd vilket minskar behovet av tjockare strängar vid nedstämd 
tonart och undviker “lösa” strängar. Det är också en ergonomisk lösning då det skapas 
en mer naturlig position för hand och handled på greppbrädans alla band. [10]

De insjunkna volym/tonreglagen söker att ge en mer slimmad profil och minska risken 
att komma åt dem när det inte är önskvärt

Kolfiberdelen av gitarren agerar både kropp och plektrumskydd och kan även ned-
monteras med lätthet då den sitter fast med skruvar. En extra finns till för att inge ett 
bättre helhetsintryck

Den huvudlösa halsen lättar ännu mer på instrumentets vikt och gör den mer kompa-
kt. Det traditionella huvudet är inte nödvändigt för gitarrens funktion utan finns mest 
till för att husera stämskruvarna, som i sig kan reduceras till ett par hexskruvar som 
kan regleras med insexnyckel [11]

Avskärningarna underlättar för gitarristen att spela i antingen “normal” eller “klassisk” 
position samt minskar på instrumentets vikt [12]

Gitarren kan ha vilken finish som helst, men anammar just nu det obehandlade virket 
från svensk skog



“Fanned Fret” greppbrädedesign

Greppbräda och hals i lönn

Ihålig kolfiberkonstruktion

Kropp i solid björk



“Stämskruvar” regleras med insexnyckel



Greppvänliga, minimalistiska ton och 
volymreglage





Alternativa färg och materialkombi-
nationer med rötter i skandinavisk 
design.

Färgkombinationer





Figur. 40



Genrén/inriktningen är kryddan på projektet
- Semra Sahin

Ta ut svängarna, spela inte säkert. Det är både en produkt 
och ett konstverk

- Mikael Marklund

Hur gör man tilltalande former? Det är 
inte omöjligt, men det är väldigt svårt att 
göra något som sticker ut på ett bra sätt
- Leif Jakobsson



Fysisk modell

Som tidigare nämnts så fanns en vilja att göra en fullt fungerande prototyp, men tyvärr på grund av tidsbrist, höga kostnader och faktu-
met att det aldrig varit ett mål i kursen att göra en färdig produkt så höll sig projektet till att göra en modell i skala 1:1 som kunde visas 
upp för allmänheten.

Modellen är baserad på det slutgiltiga 3D-konceptet gjort i Rhinoceros 3D. Större delen av modellen har sågats, frästs och slipats ut ur 
limmad fura. De delar som inte är i trä består av 3 mm tjock akrylplast som har laserskurits ut efter exakta mått.





Akrylplasten är tänkt att vara spraymålad svart på 
endast en av de flata ytorna, medan den andra hålls 
obehandlad. Det skapar en illusion av djup och 
glans.







Målet med modellen var att först och främst få fram konceptet för gitarren, men 
i framtiden önskade jag även att fortsätta arbeta på den och göra en funktionell 
prototyp för framtida projekt.
Jag har alltså sett till att fräsa ut hålrum för elektronik/mikrofoner och komma så 
nära en riktig datorutskuren gitarr som möjligt i den korta perioden som ägnats 
åt detta bygge.

Innan bygget så gjordes det en längre undersökning på vilka träslag som kunde 
fungera bra som gitarrkropp och samtidigt vara lätta att få tag på (och inte kosta 
skjortan)

Efter många om och men blev det fura. Fura är ett träslag som är lätt att arbeta i, 
har fin ådring och är inte allt för tungt.

Målet var att bygga modellen i björk, men då det visade sig vara svårt att få tag på 
i önskat format så blev det näst bästa alternativet för mina krav.
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Gick projektet som planerat?

Arbetet med Ergotar blev en påminnelse om att du måste välja en inriktning och bestämma hur du ska ta dig an arbetet från första bör-
jan. Det fanns många önsketankar och viljor om vad Ergotar skulle bli för något under den här perioden, men få klara beslut från min 
del. Det hela kan beskrivas som organiserat kaos.

Att enbart tillverka en gitarr är inte nämnvärt svårt, så länge du vet vad du vill ha och hur du ska göra för att nå ditt mål, men att designa 
en helt ny typ av gitarr som verkligen sticker ut från mängden estetiskt, men samtidigt behåller grundfunktionen är en annan sak. Spe-
ciellt om den ska vara ergonomianpassad, miljövänlig och ha tydliga anor från dess ursprungsland. För att inte tala om att hitta en infalls-
vinkel i en traditionell industri som på det stora hela är misstänksam mot förändringar.

En elgitarr involverar väldigt mycket formarbete och rent estetisk är det svårt att tillfredsställa allas behov, tycke och smak.
Faktumet är också att den typ av artist du är, inte helt och hållet bestämmer vilken modell av instrument du använder, utan enbart influ-
encerar det. Det är lätt att vara efterklok, men i framtiden så måste mer utförliga och inflytande användartester göras. Problematiken som 
jag upplevde var att det blev förvånansvärt svårt att göra tester som faktiskt kunde tillföra någonting till projektet.
Fler gitarrister skulle ha kontaktats, men med ivägrinnande tid så gled det ut i sanden.

Själva modellbyggandet drog även det ut på tiden. Enligt tidsplaneringen skulle det ha börjats på redan kring delpresentationen, men det 
slutade med att jag började bygga på den 1 vecka innan slutrapporten skulle in. Det var aldrig avsiktligt, men många andra faktorer satte 
käppar i hjulen, som t.ex. svårigheterna att få fram rätt material, bestämma en slutgiltig design att gå efter, bestämma exakta mått och 
samtidigt hinna med andra saker i projektet. Det hjälpte inte heller att mina slöjdkunskaper är och var mindre är medelmåttiga.

Målet är att Ergotar kommer fortsätta utvecklas, då en högskoletermin inte är tillräckligt för den att nå sin fulla potential, så projektet 
agerar lite som en språngbräda in i framtiden.



Figur. 41



Ergonomi

Ergotar har designats med tidigare ergonomiska kunskaper i släpvagnen. Ett lätt instrument minskar slitage på axlar och rygg.  Ett instru-
ment som är balanserat behöver inte hållas upp på något speciellt sätt av spelaren vilket underlättar påverkan på handled.
Med strategiska avfasningar ökar instrumentets komfort avsevärt.

Ergonomin kan absolut förbättras med mer genomgående och genomarbetade tester som kommer ske i framtiden.

Ekologi

En av de svårare sakerna att undersöka och nästan ett examensarbete i sig. Den slutsats som dragits är att gitarren blir mer miljövänlig om 
den är lokalproducerad och tillverkad i material från en hållbar resurs.
Beslutet att anamma den svenska designkulturen i gitarren är något jag hållar fast vid och jag anser att det är lättare att göra en uppenbart 
svensk gitarr om den är i tillverkad i svenskt trä. Däremot krånglar det till det om gitarren ska produceras världen över då alla inte har till-
gång till de träslag vi har i norden då frakt och logistik tillför minst lika mycket klimatpåverkan som regnskogsskövling, samt att Sveriges 
skogsindustri inte är inriktad på instrumentillverkning, vilket förhöjer kostader.

Estetik och inriktning

Målet var göra en gitarr som sticker ut och riktar in sig mer åt experimentella och extrema musikgenrer för att kanske senare övertyga de 
mest svårövertalade gitarristerna. Om konceptmodellen lyckats med den uppgiften är inte upp till mig att säga, utan det får den avsiktliga 
målgruppen avgöra. Jag gick igenom väldigt många former, men kom fram till att jag ville fokusera på en mer minimalistisk form med 
en tydlig siluett. Önskningen att göra gitarren mer kopplad till Sverige/Norrland dök inte upp förr ens i mitten av projektet. De tesser-
akt-fackverk-geometri-matematik-futurism-inspirerade idéerna gav lite rum åt obehandlat trä, hantverk, hembygden och naturen, vilket 
jag tror speglar sig i slutkonceptet.

Gick projektet som planerat?
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