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Sammanfattning 

I denna undersökning försöker jag utveckla en mätmetod för att analysera hur 

musiker intonerar. Detta ska sedan kunna redovisas det i någon form av data. 

Som metod spelar jag in en kvartett körsångare då de sjunger två olika exempel 

som jag valt ut. Inspelningarna analyseras sedan i ett spektrogram och presenteras 

i form av diagram där den uppmätta tonhöjden jämförs med en modell jag själv 

gjort, av hur en rent intonerad version av exemplen skulle kunna se ut. 

Avslutningsvis diskuteras hur väl mina mätningar motsvarar verkligheten, hur mycket 

ren intonation skiljer sig från person till person, samt förslag på fortsatt forskning. 

 

(Nyckelord: gehör, intonation, körsång.)  
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Inledning 

Min personliga uppfattning om intonation är att det är någonting som de flesta musiker 

sysslar med hela tiden i sitt musicerande. Man strävar ofta efter att spela eller sjunga så 

rent som möjligt, även om vi inte alltid tänker på det eller riktigt vet hur vi gör. Intonation 

kan lätt uppfattas som någonting diffust och svårgripbart. 

Som blivande lärare i musikteori är intonation någonting jag säkerligen kommer arbeta 

mycket med, till exempel i min gehörsundervisning. Jag har också erfarenhet av att vara 

ledare för orkester eller kör, där jag då haft det yttersta ansvaret för att allt ska klinga så bra 

som möjligt. Men också i mitt eget musicerande, som att sjunga en sång eller spela 

trumpet, är intonation någonting som jag alltid, medvetet eller omedvetet jobbar med. 

Jag kan ibland uppleva det som besvärande att jobba med intonation när jag själv inte hör 

om en ton är bra eller dåligt intonerad. Hur man intonerar är, enligt mina erfarenheter, 

någonting som sällan diskuteras, vare sig i musikgrupper eller i musikundervisning. Man 

förväntas höra om det klingar rent eller inte men det går inte alltid, och saknas en metod 

för att träna upp sitt öra eller att analysera tonens funktion i musiken är det svårt att komma 

fram till en lösning. 

En konkret händelse var då jag studerade till att bli orkesterdirigent. Under en lektion 

repeterade jag med en kör, med översyn från min dirigentlärare. Vid ett tillfälle då jag 

precis slagit av kören sade han: ”Nu hör du att kören inte sjunger rent i det här ackordet?”. 

Det hade jag inte hört men jag nickade ändå tyst för att inte visa det, under dessa lektioner 

var jag ofta så nervös att jag knappt hörde någonting av vad kören sjöng. Min lärare ville 

då att jag skulle stämma ackordet och jag gjorde så tills jag tyckte att kören intonerade rätt. 

Ändå såg jag osäkert mot min dirigentlärare efteråt för att se om jag hade gjort rätt. Jag 

vågade inte lita till mitt eget öra, och min uppfattning om vad som är ren intonation, utan 

behövde en bekräftande nick från läraren som sade att jag nu kunde gå vidare. 
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Bakgrund 

Anders Jalkéus (2008) har gjort en jämförelse mellan en ny intonationsmetod i körsång, 

som han själv utvecklat, mot de mer traditionella intonationsmetoderna. Resultatet byggde 

på hans egna bedömningar, genom hans egna relativa gehör, om hur stora 

intonationsförändringarna blev då han jobbade med olika körer efter de olika metoderna. I 

slutdiskussionen skriver han bland annat att den vetenskapliga aspekten i hans resultat 

minskar eftersom de bygger på hans egna relativa upplevelse och att han egentligen borde 

ha spelat in körerna för att sedan ”med hjälp av instrument och klocka mätt den faktiska 

intonationsförändringen över tid” (2008:24). 

Jalkéus (2008) tankar väckte frågor hos mig som jag började spinna vidare på. Kan man 

mäta intonation för att sedan redovisa det i data där man svart på vitt kan se om 

intonationen är ren eller oren? Vad är egentligen ren intonation? Finns det ett ”rätt sätt” att 

intonera eller är det upp till var och ens egna värderingar till att bestämma vad som är rent 

respektive orent? Dessa frågor blev grunden till min egen undersökning där jag vill 

utveckla en egen metod för att mäta intonation. 

Med denna mätmetod skulle man sedan kunna testa olika metodiker inom intonation och 

också jämföra dem med varandra, såsom Jalkéus (2008) gjorde i sin uppsats. Målet med 

min mätmetod är att få fram tydliga resultat i form av data där man svart på vitt ska kunna 

se om till exempel en kör intonerar bra eller dåligt, som en bekräftande nick från en lärare. 

Det ska också kunna utläsas om det sker några förändringar när kören jobbar med olika 

intonationsmetoder och hur stora dessa förändringar är. Intonation är ett brett ämne och 

olika metoder kan passa bra vid olika tillfällen. Genom att testa olika metoder kan man få 

fram om de fungerar bra och när de fungerar bäst. Till slut skulle jag också komma fram 

till vilka metoder jag själv skulle vilja använda i min egen undervisning. 

I den här uppsatsen kommer dock jag avgränsa mig till att endast testa mitt mätinstrument 

på en metod av Per-Gunnar Alldahl, tidigare lektor i gehörsutbildningen vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm, som han beskriver i sin bok Körintonation – Du skall icke 

sjunga falskt mot din nästa (1990). Men att testa alla de moment som Alldahl skriver om 

skulle kräva långt mer tid än vad som ryms inom den här kursen. Jag kan därför inte säga 
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att min uppsats är en bedömning av hur Alldahls metod fungerar i praktiken. Hans metod 

är någonting jag använder mig av för att testa mätinstrument. 

Jag avgränsar mig också i den här undersökningen till att bara experimentera med 

körsångare och deras sätt att intonera. Intonation är någonting som de flesta musiker jobbar 

med hela tiden och de intonationsmetoder som finns kan användas i både sång och spel. 

Det som gör just sångare lite intressantare är att man där inte har någon tangent eller 

fingersättning på en greppbräda som man kan förhålla sig till. Som sångare måste man 

jobba extra mycket med gehör och intonation. 

I min undersökning kommer jag använda mig en kvartett bestående av sopran, alt, tenor 

och bas. Sångarna är unga i åldrarna 22-26 och vana körsångare som sysslar vardagligt 

med musik på än högre nivå än en glad amatör. De har dock aldrig sjungit tillsammans 

tidigare. 

Anledningen till att jag valt ut körsångare är just deras tidigare erfarenheter av att sjunga i 

kör. De är vana vid att sjunga i stämmor och vet till viss del vad de ska lyssna efter, även 

om de kanske inte vet om hela teorin bakom hur man intonerar. De är också vana notläsare 

vilket kommer spara tid i mitt experimenterande. Genom att använda så lite tid som möjligt 

till att repetera stämmor kan den tiden istället användas till att jobba med intonationen. 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utveckla ett mätinstrument som kan användas till att 

testa olika intonationsmetoder. Resultaten ska kunna visa hur man intonerar och de 

förändringar som sker när man jobbar efter en viss intonationsmetod. I den här uppsatsen 

används en intonationsmetod av Alldahl (1990) till att testa mitt mätinstrument. 

Tidigare forskning 

Vad är ljud? 

Ljud är tryckförändningar i den luft som omger oss och kallas ljudvågor (Sundberg, 1989). 

Oregelbundna vågrörelser uppfattar vi som brus eller buller medan regelbundna ljudvågor 
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uppfattas som en ton. Hastigheten på ljudvågorna, tonens frekvens, mäts i enheten hertz 

(förkortas Hz) och avgör hur tonhöjden uppfattas. Ju högre frekvens desto högre tonhöjd. 

Toner från människorösten och alla musikinstrument är komplexa toner som består av ett 

spektrum av samtidigt klingande toner. Dessa kallas övertoner som tillsammans med den 

lägsta tonen, grundtonen, bildar ett deltonsspektrum där frekvenserna förhåller sig till 

varandra som 1:2:3:4:5:… Denna serie toner kallas för naturtonsserien. (Alldahl, 1990) 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Natorutonsserien (Alldahl, 1990:10) 

 

Toners grundfrekvens och deras övertoner kan mätas i ett spektrogram där en slags 

akustisk analys framställs i form av ett diagram med tre dimensioner: frekvens, tid och 

intensitet. Spektrogram används ofta i talforskning. Här är till exempel en bild på första 

frasen i melodin ”Blinka lilla stjärna där”, framställd i ett spektrogram. De understa 

linjerna för varje ton är grundfrekvensen, linjerna ovanför är övertonerna. Intensiteten 

visas i färg och är svår att utläsa i en svartvit utskrift. 

 

 

 

 
 

 

Svävningar 

Antag att två personer försöker sjunga samma tonhöjd men inte riktigt lyckas hitta en 

gemensam frekvens. Den ene sjunger 100 Hz medan den andre sjunger 99 Hz. Frekvenserna 

skaver då emot varandra och svävningar uppstår. Genom att korrigera tonhöjderna tills 

(Blin      -   ka) 

(lil       -   la) 
(stjär       -  na) 

(där_________) 

Fig. 2 Spektrogram 
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sångarna hittar en gemensam frekvens får vi då fram en svävningsfri ton där klangen ”vilar”. 

Det är bland annat genom att lyssna efter dessa svävningar som vi intonerar mot andra 

stämmor eller instrument. Om nu sångarna istället vill sjunga en svävningsfri kvint eller 

oktav måste den övre tonen intoneras mot den undre tonens övertoner. 

Tre olika stämningar 

Alldahl (1990) beskriver tidigt i sin bok tre olika stämningar som används vid intonering: 

Den rena stämningen bygger på tre svävningsfria durtreklanger tagna från naturtonsserien, 

delton 4, 5 och 6. 

 

Fig. 3 Tre svävningsfria durtreklanger (Alldahl, 1990:13) 

Dessa frekvenser sammanfogas sedan inom en oktav och bildar då en durskala i ren 

stämning. Alla durtreklanger är svävningsfria men skalan går inte att transponera till en 

annan tonart. 

 

 

Fig. 4 Durskala i ren stämning (Alldahl, 1990:13) 

 
Den pytagoreiska stämningen (efter den grekiske filosofen Pythagoras) bygger på 
svävningsfria kvinter staplade ovanpå varandra. 

 

 

 

Fig. 5 Svävningsfria kvinter (Alldahl, 1990:13) 

För man in dessa toner inom en oktav bildas en durskala i pytagoreisk stämning. Den kan 

transponeras till andra tonarter men terser och sexter svävar kraftigt och är svåra att 

acceptera som samklangsintervall. 
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Fig. 6 Durskala i pytagoreisk och ren stämning (Alldahl, 1990:14) 

Den tempererade stämningen skapades som en kompromiss mellan de två tidigare 

stämningarna. I den är oktaven delad i 12 lika stora halvtonsteg där inget intervall, utom 

oktaven, är svävningsfritt men acceptabla. Skalan kan också transponeras till andra tonarter 

utan begränsningar. 

 

 

 

Fig. 7 Durtonart i pytagoreisk, liksvävande tempererad, och ren stämning (Alldahl, 1990:14) 

Att jämföra stämningar i Hz är inte praktiskt. Det blir många decimaler och en skillnad i 

Hz blir ett intervall i det låga registret och ett annat intervall i det höga registret. Därför har 

man infört en logaritmisk enhet som beskriver ett frekvensförhållande, nämligen cent.  

Ett halvt tonsteg är i den liksvävande tempererade stämningen 100 cent och en oktav, som 

består av 12 halva tonsteg, blir då 1200 cent.  

 

Fig. 8 Halvtonsskala i liksvävande tempererad stämning (Alldahl, 1990:15) 
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Med centtalen kan man enkelt jämföra de tre stämningarna med varandra. Störst skillnad är 
det mellan skalans tredje, sjätte och sjunde ton. 

 

Fig. 9 Durskala i de tre stämningarna angivna i cent. (Alldahl, 1990:95) 

Vad är intonation? 

Enligt Sohlmans musiklexikon (Bengtsson, 1976) kan ordet intonation ha flera olika 

betydelser. Det kan vara liktydligt med ett försjungande av toner eller utförande av 

ackordföljd, ofta improviserade, för att ge ton åt sångare, kör eller församling. Det kan 

också användas som ”benämning på en rad åtgärder som en orgelbyggare vidtar med 

orgelpipor för att få dem att avge en ton med önskade egenskaper, resp. som pianotekniker 

och -stämmare utnyttjar för att uppnå detsamma på andra klavérinstrument och ”egalisera” 

tonernas klangegenskaper”. Eller så kan det något oegentligt användas ifråga om stämning 

av instrument. 

Den fjärde betydelsen, och det som får stå som definition av ordet i den här 

undersökningen, är intonation som val, fasthållande och anpassning av tonhöjd vid så 

kallad ”fri intonation”. Det är främst aktuellt vid sång och vid spel på alla instrument som 

saknar ett komplett förråd av i förväg fixerade tonhöjder, till exempel bandlösa 

stråkinstrument. Det är också aktuellt där den enskilda tonen kan varieras ifråga om 

tonhöjd, till exempel vid spel på åtskilliga blåsinstrument, och kallas då för ”begränsad fri 

intonation”. 

Vad är ren intonation? 

Sohlmans musiklexikon (Bengtsson, 1976) använder beteckningen ren/oren intonation och 

beskriver dem som högst relativa begrepp. Ofta avses de i förhållande till en 

intonationsnorm baserade på ideal och lyssnarvanor. Som ett exempel kan en person från 
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västvärlden uppfatta intervallen i indonesiska skalor som orena eftersom de avviker från de 

intervall han eller hon är van vid att höra, medan det för en indones kan upplevas som rena 

intervall. 

Inom ett tonsystem eller stämning kan i alla fall ett första villkor (Bengtsson, 1976) för ren 

intonation vara att de ingående tonerna ska vara lätt igenkännbara och identifierbara som 

tonplatser i ett system. En stigande stor ters får inte intoneras så stor att den uppfattas som 

överstigande, eller så låg att den uppfattas som en liten ters. Här har vi alltså en tydlig 

gräns för när en ton är orent intonerad. Detta villkor är dock otillräckligt eftersom 

intonationen kan uppfattas som oren även om intervallet kan identifieras, till exempel att 

någon uppfattar att det är en stigande stor ters men att den intoneras för högt eller för lågt. 

Toleransen för sådana intonationsskiftningar varierar från individ till individ och kan bero 

på det rådande tonsystemet, ljudkällans klangliga egenskaper, vilket tonhöjdsområde som 

gäller och den musikaliska kontexten. I regel tolererar vi större intonationsavvikelser från 

en viss norm ifråga om melodiska intervall än ifråga om simultanklingande samklanger, 

där svävningar gör avvikelser från intervall lättare att upptäcka. 

Fri intonation av konsonanta ackord, till exempel en durtreklang, tenderar i riktning mot 

ren stämning, alltså minimering av svävningar. Det har funnits en föreställning om att vi då 

i melodiska sammanhang genomgående skulle dra oss mot den pytagoreiska stämningen 

men det stämmer inte (Bengtsson, 1976). Dessutom används som uttrycksförstärkande 

medel flera olika intonationsvariationer som inte kan anpassas i system men som ändå kan 

uppfattas som musikaliskt adekvata. 

Hur intonerar man rent? 

För att få fram en bra intonation finns en mängd problem att ta itu med. Det kan handla om 

musikernas trötthet, instrument- och sångteknik, klang- och vokalfärg, temperatur och 

luftfuktighet i rummet, med mera. Det jag kommer fokusera på i min undersökning är enbart 

den gehörsmässiga aspekten på intonation. Nedan följer utdrag ur handböcker för 

kördirigenter och olika artiklar, som beskriver vad som krävs för att få fram en ren intonation. 
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Mike Brewer, dirigent, kompositör och författare, är ledande inom körvärlden och har 

inspirerat många musiker i alla åldrar. Han är bland annat ledare för National Youth Choirs 

i Storbritannien. I sin bok Fine-tune your choir (2004) skriver han så här om intonation: 

For most people though, achieving positive intonation is not a conscious thought process: it is a 

sensation. Many a choir rehearsal is spoiled because the conductor tells the hapless choristers 

that their intonation is wrong, and they must get i right. This activates the thinking brain, which 

tries to correct the error, is totally self-conscious, and takes away the focus from the expressive 

part of the brain. The remedy is to feel the magic when sounds behave musically in melody and 

harmony, and to rid ourselves of the mistake culture. (Brewer, 2004: 21) 

Brewer (2004) beskriver intonation som någonting vi inte ska tänka kring. I stället ska vi 

känna efter det magiska som händer när intonationen plötsligt faller på plats och både det 

melodiska och det harmoniska klingar musikaliskt. Det är en vanlig metod som förhindrar 

korister att fastna i ett för djupt tänk om intonation som kan skapa spänningar och i stället 

få motsatt effekt. Koncentrerar man sig i stället på att sjunga vackert så brukar intonationen 

lösa sig själv. 

Utifrån min egen erfarenhet kan det också vara ett sätt för körledaren att undslippa ansvaret 

att själv hitta problematiken till den dåliga intonationen, trots att man som korist verkligen 

vill jobba med det. Ibland hittas inte orsaken till varför det klingar orent. Intonation kan då 

upplevas som någonting diffust och kan vara svårt att få ordning på om man inte ”känner 

in” den rätt. 

Tone Bianca Dahl arbetar som lektor vid Norges Musikhögskola i Oslo, där hon undervisar 

i dirigering och kördidaktik. I sin bok Körkonst (2003) beskriver ren intonation på ett annat 

sätt, inte som en känsla utan som någonting man lyssnar efter: 

För att kunna avgöra när ett ackord eller ett intervall är rent, måste du lyssna till övertonerna 

och ”svävningen” mellan dem. När till exempel kvinten inte är ren svävar övertonerna 

mellan grundtonen och kvinten. […] När ett intervall klingar rent, upphör svängningarna och 

intervallet vilar. (Dahl, 2003:70) 

Dahl (2003) menar att vi kan intonera rent genom att lyssna efter svävningar i intervallen. 

Hon syftar då till den rena stämningen där eliminering av svävningar skapar svävningsfria 

och vilande samklanger. Men musik består ofta inte bara av samklanger placerade bredvid 
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varandra. Ibland måste man se till den melodiska linjen. Dr. Everett Timm, utbildad flöjtist 

och dekanus vid Louisiana State University School of Music, beskriver ytterligare ett sätt 

att lyssna: 

In listening melodically, there needs to be only one melodic line. The ear follows that line 

and our attention is focused on the space or size of intervals instead of directly upon the 

sense of consonance and beats. It is probable, however, that tuning melodically does depend 

upon the elimination of beats to a certain extent, because our pitch imagination and memory 

combine the separate notes into intervals in which beats could exist. In playing a melodic, or 

single-pitched, instrument or in singing, it is of utmost importance to imagine each pitch and 

tone before it is produced. (Timm, 1943: 20) 

För att få en ren intonation måste man alltså lyssna både på de vertikala samklangerna, de 

intervall mellan de olika stämmorna som staplade på varandra bildar ackord, men också till 

den horisontella melodin där intonationen mer styrs av förhållandet bredvid varandra. 

Om en samklang då skulle vara ointonerad, hur vet man vilken stämma som ska justeras? 

Enligt Steven Powell, chef för körverksamheten vid Drexel University i Philadelphia, 

räcker det inte med att enbart lyssna: 

Many choral directors believe that intonation relates exclusively to hearing, and that we need 

only tell the singers a note is flat or sharp and they will be able to make the necessary 

adjustments. But this is not the case; improving intonation requires improvements in musical 

understanding, better hearing, more precise ensemble work, and careful use of correct vocal 

techniques. Correcting intonation problems is a two-step process: First, make the chorister 

aware of the problem, then provide a method to help the chorister eliminate it. (Powell, 

1991: 40) 

En av de aspekter Powell (1991) tar upp är den musikaliska förståelsen där kunskap om 

tonernas funktion i musiken kan bidra till en bättre intonation. Det är någonting som 

Alldahl (1990) tar upp mycket om i sin bok Körintonation. 
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Metod 

Alldahl (1990) beskriver i sin bok några situationer som kan dyka upp i olika körstycken och 

hur man kan ta sig an dem. Jag har valt att testa mitt mätinstrument på två av dessa 

situationer och har valt ut två egna stycken som ska motsvara de exempel Alldahl (1990) 

visar i sin bok, se bilaga 1 och 2. Jag vill i det här experimentet jobba med riktiga körstycken 

istället för små övningar som att sjunga skalor eller vanligt förekommande kadensmönster. 

Det första exemplet är en enkel melodi men utvald för att det lätt sjunker i intonation, på 

grund av mycket fallande melodik och mörka vokaler på känsliga toner. Ett vanligt 

problem vid körsång utan ackompanjemang är just att kören ofta sjunker i tonhöjd. 

Känsliga toner som ofta intoneras för lågt är den andra och femte tonen i tonarten, i det här 

fallet tonerna d och g. Mörka vokaler, som a, å, ä och ö, tenderar ofta till att ge lägre 

tonhöjd medan ljusa vokaler, som i och y, gör att tonhöjden stiger (Alldahl, 1990). 

Notexempel 1 är enstämmigt och kommer sjungas unisont i grupp men analyseras i 

efterhand var för sig.  

Notexempel 2 är ett fyrstämmigt, harmoniskt stycke som bjuder till många tillfällen att 

intonera svävningsfria treklanger. De intonationsproblem som finns i det förra exemplet 

finns också här, den andra och femte tonen i tonarten (tonen a och d) och mörka vokaler 

som tenderar att dra ner tonhöjden. I det här experimentet kommer stycket att sjungas med 

den svenska texten. 

Under experimentstillfället arbetar jag tillsammans med en kvartett bestående av sopran, 

alt, tenor och bas. Vi arbetar med ett notexempel i taget. Inledningsvis låter jag dem sjunga 

igenom exemplet orepeterat och utan några kommentarer. Detta spelas in och analyseras i 

efterhand. Förhoppningsvis intonerar de inte riktigt som jag vill vid en första 

genomsjungning. För att lättare kunna analysera deras sång ber jag dem sjunga i långsamt 

tempo och utan vibrato. 
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Därefter studerar vi intonationen i exemplet där jag använder mig av Alldahls (1990) 

metod för att visa på tonernas funktioner i musiken och vilka som då ska intoneras ljust, 

mörkt eller användas som referenston. Sångarna får sjunga igenom exemplet igen men 

denna gång tillsammans med en pianostämma att referera till. Också denna version spelas 

in och analyseras i efterhand. 

Då sångarna har fått öva exemplet några gånger och lyssnat ihop sig är det dags för en 

tredje tagning. Denna gång ska de sjunga igenom exemplet igen men utan 

referensstämman. Genom att jämföra resultatet från alla de tre inspelningarna ska man 

kunna utläsa om det har skett någon förändring i intonationen under arbetsförloppet. Det 

ska också kunna ses vad i den inspelade musiken som inte är rätt intonerat och utifrån det 

kunna hitta orsaker till varför det blir orent. 

 

Problematisering av metod 

Det är viktigt att det uppmätta resultatet motsvarar den ljudande verkligheten. Visar 

resultatet att en ton är oren så ska man också uppfatta det när man lyssnar på den. 

Problemet är att toleransen för intonationsavvikelser är individuell. Det är svårt att sätta en 

klar gräns för när en ton är oren eller inte. 

Ett annat problem är att det kan finnas flera olika intonationslösningar som alla låter bra. 

Intonation kan användas som uttrycksmedel och där är det också individuellt hur man vill 

använda den. En durters i ett samklingande ackord kan intoneras mörkt för att få en 

svävningsfri klang enligt den rena stämningen, eller så kanske tersen följs av en ton en 

liten sekund upp och man då vill intonera tersen ljusare som en ledton till nästa ton enligt 

den pytagoreiska stämningen. Ingen av de två lösningarna klingar orent men skiljer sig 

ändå i tonhöjd. 

De lösningar jag har kommit fram till i den här undersökningen är teoretiska uträkningar 

baserade på Alldahls (1990) bok. De är mina egna tolkningar på vad jag tycker skulle låta 

bra i de exempel jag har valt och ska inte uppfattas som det enda rätta och bästa sättet att 

intonera. De är förslag på hur en lösning skulle kunna se ut.  
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Förberedelser inför experimentet 

Som förberedelse inför experimentet analyserar jag notexemplen enligt Alldahls (1990) 

metod för att komma fram till hur min tolkning av ”rätt” intonation skulle vara. Jag väljer 

var jag vill använda mig av den rena stämningens svävningsfria treklanger eller den 

pytagoreiska stämningens melodiösa ledtonsintonering. Därefter beräknas vilket centtal 

varje ton skulle få där grundtonen i tonarten är 0 cent. 

Detta kan visas i en tabell där tonhöjdsförloppet i melodin ställs upp med tonens centtal 

skrivet över sig. Tonupprepningar visas inte. 

Första frasen i notexempel 1 skulle se ut så här: 

Centtal 702 386 0 884 702 1200 702 408 498 204 0 

Tonhöjd g1 e1 c1 a1 g1 c2 g1 e1 f1 d1 c1 

Här har jag använt den rena stämningen till alla toner utom den åttonde tonen, där jag 

istället vill använda den pytagoreiska stämningen och intonera tonen e1 lite högre som en 

ledton till tonen f1. 

Var går då gränsen för när en ton är oren? Det är som tidigare nämnt individuellt och svårt 

att sätta en generell gräns. När jag analyserade en inspelning av mig då jag sjunger melodin 

tillät jag mig först ha ett spann på ±5 cent ifrån grundtalet till varje ton. Resultatet visade 

då att jag aldrig låg rätt i intonation trots att det inte lät ointonerat i inspelningen. Efter 

flera försök, då också andra har fått utvärdera vilka toner som är rena eller inte, har jag 

istället kommit fram till ett spann på ±20 cent ifrån grundtalet. Inom 20 cent från 

grundtalet är det svårt att säga att en ton är oren. Gränsen är flytande och varierar beroende 

på det rådande tonsystemet, ljudkällans klangliga egenskaper, vilket tonhöjdsområde som 

gäller och den musikaliska kontexten. 

Tabellen skulle då se ut så här för de första tonerna i notexempel 1: 

Centtal 682-722 366-406 -20-20 864-904 682-722 
Tonhöjd g1 e1 c1 a1 g1 
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e, ca 163,715Hz c, ca 128, 614Hz 

g, ca 194,117Hz 
a, ca 217,461Hz g, ca 194,117Hz 

Hela melodin kan ställas upp i ett diagram där det skuggade området visar det omfång som 

innefattar mitt förslag på ”rätt” intonation. X-axeln visar tonhöjdsförloppet i melodin. 

 

Efter experimentet 

De inspelade ljudfilerna analyseras i ett spektrogram. De understa linjerna för varje ton är 

grundfrekvensen, linjerna ovanför är övertonerna. En sjungen ton är sällan ett spikrakt 

streck på grund av vibrato, stavelser och att vi ofta intonerar under tiden vi sjunger. Därför 

måste jag själv mäta ut ett genomsnitt för varje ton för att få fram en ungefärlig frekvens 

för den tonen. Så här ser första frasen i notexempel 1 ut när jag själv sjunger den: 
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En mansröst klingar en oktav lägre än vad som är noterat i noterna. Därför blir min 

grundton i tonarten lilla c istället för c1. 

Sundberg (1989) visar på en formel för att få fram frekvensernas centtal. 

 
a blir den uppmätta frekvensen i spektrogrammet och b är tonartens grundtons frekvens. 

För att mäta upp första tonen, g, i det här exemplet är alltså a = 194,117Hz och b = 130Hz. 

B är då tonen c:s frekvens som är grundtonen i tonarten c-dur i notexempel 1. 

log10(194,117/130) = 0,1741. 

Centtalet för det första g som jag sjunger i exemplet blir alltså förenklat: 

3986 · 0,1741 ! 694 cent, alltså åtta cent under den svävningsfria kvinten på 702 cent. 

Då jag för in resultat från min egen sång i notexempel 1 i det diagram jag skapat tidigare 

ser det ut så här: 

 

Några slutsatser man skulle kunna dra är att jag aldrig riktigt når upp till de högsta tonerna 

i sången och att jag mot slutet tar för stora steg i nedåtgående riktning. När jag sjunger min 

sista ton har jag sjunkit 43 cent. 
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!"#$ %&'($ )'$ (*+$ %,)$ -.%+$ &,/$ *01$)23+$ 3,)$ .+$ 4,/+$1.%+$ +$ &,/$ -,3$(3*+$ /2$ %'5+$3,)($3&6%%7$8")$(*%9$ *$ :,+$ ('9$ 4"+$ (2$

!"#$%&'"()*"+,-".()*"%/00$1"

I diagrammet för notexempel 2 har jag i x-axeln noterat texten istället för tonhöjden så att det 

enklare ska kunna läsas av. De fyra stämmorna är noterade på samma sätt som i exemplet 

tidigare med sopranstämman överst, därefter altstämman, tenorstämman och underst 

basstämman. Tyvärr syns inte de två stämkorsningarna vid orden ”so-len” och ”höl-jer”. 
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Resultat och analys 

Ljudupptagningarna som spelats in under experimentet har analyserats i ett spektrogram 

och därefter införts i de diagram som jag tidigare visat. Det resulterade i totalt 12 diagram 

där nio stycken är tre versioner vardera då alten, tenoren och basen sjunger notexempel 1. 

De övriga tre diagrammen är ifrån de inspelningar då hela kvartetten sjunger notexempel 2. 

Då jag studerat diagrammen har jag också lyssnat noggrant på inspelningarna. Detta för att 

min analys inte ska fastna i teoretiska siffror utan också stämma med den klingande 

verkligheten. Till exempel kan en del toner se väldigt orena ut på pappret, men i 

verkligheten passera så fort att de inte hinner upplevas som orena. Jag försöker i min 

analys se till övergripande tendenser i intonerande istället för att peka ut varje enskilt 

ointonerad ton. 

Notexempel 1 

Den melodi jag hade valt lyckades inte lura sångarna. De sjönk inte i intonation som jag 

hade hoppats utan alla intonerade istället precis som jag hade tänkt mig. Då jag lyssnat på 

inspelningarna i efterhand tycker jag också att det klingar bra. Så här ser det till exempel ut 

när alten sjunger igenom melodin en första gång: 
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Jag valde ändå att jobba lite med intonationen och talade om hur man, enligt Alldahls 

metod (1990), kan tänka för att inte sjunka i tonhöjd. Vid en andra inspelning där sångarna 

får sjunga till en referensstämma som jag spelar på piano märks små förändringar. Här är 

till exempel ett diagram över tenorens inspelning: 
 

 

Några av tonerna börjar hos alla sångarna intoneras i överkant. Inte så att de klingar orent 

men de ligger på gränsen. I tenorens exempel märks det tydligast i den andra delen av 

sången där det tas väldigt små steg ned till tonerna a och b. 

I version 3 märks inga större förändringar. Några av de i överkant intonerade tonerna finns 

kvar från den tidigare inspelningen men i övrigt klingar det bra. Varför laga någonting om 

det inte är trasigt? Här är ett exempel då basen sjunger en sista version utan en 

referensstämma att förhålla sig till: 
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Notexempel 2 

Detta exempel spelades in i en a vista-situation, det vill säga sångarna hade inte hunnit 

studera in sina stämmor inför experimentet. Vi repeterade snabbt under några minuter men 

vid första inspelningen är de fortfarande osäkra och sjunger därav lite fel toner ibland. Det 

passar dock bra in i mitt experiment eftersom man då får se hur intonationen kan se ut då 

sångarna får en första kontakt med ett nytt stycke. Så här ser det ut: 

 
 

Sångarna intonerar genomgående för lågt i hela exemplet. Detta kan bero på flera faktorer: 

I sopranstämman intoneras andra steget i tonarten, tonen a, för lågt, till exempel vid orden 

”nu” och ”sto-ra”. Detta är en av de känsliga tonerna och benämns i Alldahls (1990) bok 

som skarptonen. 

En annan känslig ton är det femte steget i tonarten, tonen d, som i det här stycket upprepas 

många gånger i tenorstämman, till exempel vid ordet ”ö-ver-höl-jer”. Dessa intoneras i den 

här inspelningen för lågt. Vid stegvis rörelse från tonartens tredje till fjärde ton tas ett för 

litet kliv och den fjärde tonen, som då är mollters på tonartens andra steg, blir då för mörkt 

!"#$ %&'($ )'$ (*+$ %,)$ -.%+$ &,/$ *01$)23+$ 3,)$ .+$ 4,/+$1.%+$ +$ &,/$ -,3$(3*+$ /2$ %'5+$3,)($3&6%%7$8")$(*%9$ *$ :,+$ ('9$ 4"+$ (2$

!"#$%&'"()*"+,-".()*"%/00$1"2"3$40(51"6"
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intonerad, vid orden ”nu” och ”sto-ra”. Tillsammans med sopranens låga steg till tonartens 

andra steg bidrar det till att den gemensamma intonationen sjunker. 

Basen sjunger fel ton vid orden ”nat-ten” och ”sol”. Tonerna i ordet ”ö-ver-höl-jer” 

intoneras för lågt och med tenorens för lågt intonerade femte steg i tonarten gör det att sista 

ackordet i frasen, ”ö-ver-höl-jer”, klingar mycket för lågt. Det märks också att basen tappar 

tonhöjd vid stora språng i stämman, tydligast i slutet av exemplet. 

Efter en snabbgenomgång av de tre stämningarna och instudering om hur varje sångare kan 

tänka om intonationen i sin stämma är det dags för en inspelning till referensstämma. I 

diagrammet märks en tydlig förändring: 

 

Alla sjunger ”enligt skissen” och jag upplever det i efterhand som välklingande. Det finns 

fortfarande antydningar till tenorens för låga mollterser och femte steg men de är ändå 

inom ramen för vad jag upplever som rent. 
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Avslutningsvis sjungs exemplet igenom en gång till, men denna gång utan referensstämma: 

 

Det märks förändringar i jämförelse med version 1. Den gemensamma intonationen 

bibehålls bättre genom hela exemplet. Sopranen intonerar andra steget i tonarten mycket 

bättre utom vid ordet ”tjäll”. Tenoren faller tyvärr tillbaka till att intonera mollterser och 

femte steget i tonarten för lågt. Det är en mycket otacksam och svårintonerad stämma han 

fått sig tilldelad. Basen intonerar fortfarande lågt vid stora språng men det har skett en 

förbättring från den första inspelningen. 

Slutsats 

I notexempel 1 märks inte så stora förändringar som jag hade förväntat mig. Anledningen 

är att kvartetten från början intonerar precis som jag tänkt mig som rätt intonerat. Då jag 

ändå valde att berätta om hur man kan intonera ton två och fem i tonarten ljusare för att 

inte tappa tonhöjd, märks i den andra inspelningen också förändringar på andra toner. Det 

gäller främst melodiska rörelser i nedåtgående riktning där körsångarna börjar sjunga 

mycket små steg för att inte tappa tonhöjd. Av egen erfarenhet vet jag att det är ett känt 

!"#$ %&'($ )'$ (*+$ %,)$ -.%+$ &,/$ *01$)23+$3,)$ .+$ 4,/+$1.%+$ +$ &,/$ -,3$ (3*+$ /2$ %'5+$3,)($3&6%%7$8")$(*%9$ *$ :,+$ ('9$ 4"+$ (2$
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knep i körsammanhang men resultatet visar att en del toner till och med kan bli för ljust 

intonerade. Alla toner är inte lika intonationskänsliga. 

I notexempel 2 märks tydligt hur för lågt intonerade ton två och fem i tonarten bidrar 

mycket till att tonhöjden för hela kvartetten sjunker. Ett problem jag inte förutsett innan 

experimentet var tenorens steg från durters, som ska intoneras lågt, till mollters som ska 

intoneras högt, till exempel vid orden ”nu” och ”sto-ra”. Detta halvtonsteg är ett större kliv 

än vad man kan tro och bidrar också i det här exemplet till att den gemensamma tonhöjden 

sjunker. I efterhand har jag kommit fram till att just tenorstämman är mycket svår att 

intonera eftersom den innehåller detta halvtonsteg och många toner på femte steget i 

tonarten som måste intoneras ljust. 

Efter att ha studerat diagrammen noggrant och lyssnat till de olika inspelningarna kan jag 

börja skönja ”sjunkbomber”, de ställen som är extra känsliga att intonera. I exempel 2 är 

det främst ackorden vid orden ”ö-ver-höl-jer” och ”tjäll”. Orsaken till det kan kopplas till 

harmoniken, eftersom alla ställen har att göra med durackordet på tonartens femte steg där 

de båda känsliga tonerna d och a ingår, men det kan också kopplas till texten. Mörka 

vokaler, som ö, mörkt e och ä i det här fallet, tenderar till att ge lägra tonhöjd medan ljusa 

vokaler som i och y kan göra tonen för hög. 

Ett exempel på stigande intonation vid ljusa vokaler kan hämtas från basens första version 

av notexempel 1 där han mot slutet sjunger ordet ”sig” istället för ”sej” som de andra 

sjöng. Genast stiger tonen till att bli cirka 90 cent för hög. 
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Diskussion 

Genom att analysera inspelningar i ett spektrogram och därefter omvandla de olika 

frekvenserna till centtal kan jag mäta tonernas tonhöjd. I diagram kan jag sedan jämföra 

dem gentemot grundtonen i tonarten, och de övriga stämmorna. De kan också ställas mot 

ett slags facit för vad som är det ”rätta” sättet att intonera, en teoretisk uträkning av hur en 

rent intonerad ton skulle kunna se ut. Vad som är rent är individuellt (Bengtsson, 1976) 

och resultaten blir då olika beroende på vad man sätter upp som mall för vad som är rätt. 

Någonting intressant som kom fram i mina resultat är att tre sångare, i notexempel 1, sjöng 

identiskt med min i förväg uträknade mall, redan i första versionen. Vid instuderingen av 

intonationen till notexempel 2 kommenterar jag inte särskilt mycket. Jag visar på vilka 

toner som ska intoneras ljust eller mörkt. När sångarna sedan får sjunga till en 

referensstämma är det de själva som intonerar och i inspelningen som gjordes, den andra 

versionen, sjunger sångarna återigen identiskt med min mall. 

Vad som är ren intonation är individuellt men i det här skeendet tänker jag mig ändå att vi, 

alla som deltar i experimentet, måste ha en liknande idé av vad som är rent. Det beror 

antagligen på att vi alla är uppvuxna i den intonationsnorm som finns i västvärlden, 

baserade på liknande ideal och lyssnarvanor (Bengtsson, 1976). I notexempel 2 lyssnar vi 

nog alla efter de svävningsfria treklangerna som Dahl (2003) skriver om.  

I de fall då de uppmätta tonerna har legat utanför min egen mall för vad som är rätt 

intonerat har jag, då jag lyssnat på inspelningen, kunnat uppfatta dem som mer eller mindre 

orena. Jag har inte stött på någon situation där diagrammet visar på att det ska klinga rent 

fastän det inte gör det vid en genomlyssning. 

Det som diagrammet dock inte visar korrekt är tonernas varande i tiden. En helnot i 

diagrammet tar lika stor plats som en åttondel fast den i verkligheten klingar mycket 

längre. Vissa toner kan i diagrammet visas som orena men vid en genomlyssning passerar 

de så fort att de inte hinner uppfattas som så. För att få fram en analys av resultatet som 
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överensstämmer med verkligheten måste studerandet av diagrammet också kombineras 

med noggrant lyssnande av inspelningen samt att den som analyserar måste vara väl 

förtrogen med notexemplet som bearbetas. 

De inspelningar jag gjort kan inte helt sägas representera verkligheten eftersom sångarna 

ombetts att sjunga i långsamt tempo och utan vibrato, detta för att underlätta analysen i 

spektrogrammet. Vibrato används för att göra tonen mer levande och kan dölja mindre 

svävningar mellan intervall. Det långsamma tempot skapar långa fraser som i sin tur 

påverkar intonationen, till exempel vid slutet på fraserna då luften börjar tryta. 

Diagrammen kan inte ersätta lyssnandet men kan absolut användas som ett komplement. I 

mina resultat ser jag när en ton intoneras orent, och de förändringar som sker när Alldahls 

(1990) intonationsmetodik används. Nu förstår jag Alldahls bok bättre och mycket beror på 

att jag i mina resultat inte bara hör, utan också ser vad som händer i intonationen. Mycket 

av det jag kommit fram till styrker dessutom det som Alldahl skriver om i sin bok. 

För framtida experiment skulle man kunna analysera sång som är sjunget lite mer naturligt, 

det vill säga med vibrato och ett för musiken passande tempo. Det skulle också vara 

intressant att analysera körstämmor med flera sångare i varje stämma för att se om det som 

Alldahl (1990) beskriver som korus-effekten påverkar resultatet. 
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