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OM DENNA BOK 
Jag älskar ljud och rytm, och allt som hör till. Den här boken har 
jag skrivit för att själv lära mig om ljudteknik. Hur saker funkar, 
sitter ihop och låter.  

Som en bonus blev det ju också en riktig handbok, som kanske fler 
kan ha glädje av. 

Jag har försökt att hålla en ganska lättsam ton och inte bli för 
långdragen. Mest för att jag tror att lusten att göra grejer är det 
bästa för att lära sig. Och när en vill göra något vill en ju inte 
hålla på att läsa i evigheter. Därför har jag försökt att koka ner 
det hela. 

Det här är ingen bombsäker vetenskaplig rapport, utan min personliga 
återgivning av ämnet, men jag har försökt att skriva så korrekt som 
möjligt. Se avsnittet avsnittet ”Tack till” för de personer som har 
varit viktiga för den här handboken. 

FINNS DET EL? 
Den här avdelningen av boken handlar om förutsättningar för att ha 
lite koll på hur el funkar, grundläggande ellära och elsäkerhet. På 
olika platser finns olika möjligheter, i skogen finns ingen el – vad 
kan vi göra då? I ett annat sammanhang kanske bra utrustning redan 
finns, hur använder vi den? 

Jag minns en gång då jag och tre, fyra till fixade ett Lucia-rejv i 
en öde stuga på Ön i Umeå. Vi släpade ut ett litet bensinaggregat 
från Biltema och ett par små aktiva högtalare, ett par ljusslingor 
osv. Vi tänkte också att det vore passande att bjuda på glögg så vi 
tog med oss en kokplatta för att värma den. 

Då vi hade kört igång musiken och skulle värma glöggen och slog på 
kokplattan, då flimrade ljusslingorna till och aggregatet lät 
överansträngt – effekten blev för stor för det lilla blå kraftverket. 
Det fick bli kall glögg istället. Varför ska vi förhoppningsvis få 
koll på här nedan. 

 Om spänning och ström 
Vad är elektriciteten i våra sladdar och ledningar? Kortfattat är 
det elektroner som rör på sig. Spänning (U, Volt, V) är 
potentialskillnad mellan två punkter (tänk på plus- och minuspol på 
ett batteri). Då det finns en sluten krets (en liten glödlampa 
kopplad mellan plus och minus på batteriet) flyter en ström (I, 
Ampere, A) genom kretsen. Det är spänningen som ”knuffar” på 
strömmen. Lampan har ett elektriskt motstånd eller resistens (R, Ohm, 
Ω), och förbrukar en viss effekt (P, Watt, W) (lyser med en viss 
styrka). 
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För att få en känsla av att förstå det här kan en tänka sig en 
vattenledning, där spänningen är vattentrycket (genererat av t.ex. 
en pump, som kan liknas vid batteriet), strömmen är hur snabbt 
vattnet färdas genom ledningen, motståndet kan vara en smal passage 
i ledningen (som hindrar flödet), och effekten kan beskrivas som ett 
vattenhjul som snurrar. En kan ju intuitivt förstå att om en ändrar 
de här parametrarna, så ändras de andra i kretsloppet. Detta för oss 
in på sambanden mellan spänning, ström, resistans, och effekt: Ohms 
lag. 

 

Figur 1. Liknelse mellan en krets och en vattenledning. 

 

Figur 2. Ohms Lag. 

Ohms lag, som visas i sina kombinationer ovan, är enkel att använda 
och kan vara användbar då en t.ex. försöker få koll på om 
säkringarna i en lokal kommer hålla för ens PA, eller om en kan koka 
glögg samtidigt som en DJ:ar.  

U är spänning (V), I är ström (A), R är resistens(Ω) och P är effekt 
(W). 
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Jag brukar komma ihåg det som ”Uri och Pui”, där U=RxI och P=UxI, 
och därifrån luska ut vad som är känt och vad jag vill få reda på. 

 El, Volt, Ampere, säkringar 
Det kan vara bra att känna igen vad för olika elkontakter som finns, 
och något om deras egenskaper. Här förklaras några vanliga begrepp 
som handlar om att koppla in el och få saker att börja hända! 

  Enfas - 230 V 
Enfas är det vanliga uttaget du har där hemma. Den har tre ledare; 
fas, nolla och jord. Den används för 230V AC (AC står för 
alternating current, jag brukar tänka svängande ström). I möjligaste 
mån, använd alltid jordade uttag och kontakter (en ser det på 
uttaget samt ett litet kontaktbleck och de tre ledarna) Det går fint 
att själv sätta dit kontakter på sladdarna, bara en är noga vilken 
ledare som ska vara jord, och att det inte får överlappa några 
koppartrådar. 

 

  Trefas - 400 V 
Trefas känns igen på en stor kontakt och har fem ledare, och används 
för 400V AC. Den stora trefaskabeln behöver kopplas till en s.k. 
elcentral innan för att vi ska kunna använda elen. Trefas är ofta 
dimensionerat för stora strömmar (många ampere) och möjliggör stora 
effektuttag, bra för stora arr med andra ord. 

 
Figur 4. En portabel elcentral, typ Elbjörn. 

Figur 3. Stickpropp för 230V, enfas. 
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På såna här elcentraler, som brukar heta t.ex. Elbjörn, brukar även 
finnas jordfelsbrytare. Dessa är bra att ha då nåt har gått snett, 
t.ex. kortslutning. 

  Jordfelsbrytare, säkringar 
Kanske har det råkat bli mörkt i lägenheten när du har strykjärnet, 
dammsugaren och stereon igång samtidigt. Då har jordfelsbrytaren 
slagit till, eller så har en säkring gått. Då hjälper oftast att slå 
av en eller två maskiner och trycka tillbaka jordfelsbrytaren eller 
byta säkring. 

Ofta sitter det också små säkringar inuti maskiner såsom slutsteg 
och annat. De är menade att ”gå sönder först” innan resten av 
maskinen, om den skulle bli överbelastad eller så. Om en nån gång 
hittar en skrotad pryl som ser vettig ut kan det vara värt att kolla 
om säkringen har brunnit (kanske prylen går att rädda!). 

En gång hade vi ett par tuffa hembyggda högtalare som hade 
glödlampor som säkringar, de lös på ett trevligt sätt i rytm då vi 
drog på. 

 

Figur 5. Glasrörssäkring, ca 20mm lång, vanlig i elektroniska prylar. 

Därhemma kanske du bara kan koppla in en viss mängd utrustning innan 
säkringen går. Då kanske du kan prova att dra en förlängningskabel 
från grannen. Det är livsfarligt att brygga över eller byta 
säkringarna till högre amperetal; det kan medföra brand och 
personskada. 

Senare i boken finns info om hur vi kan beräkna effektåtgång och på 
så sätt veta om säkringen kommer att hålla. 

 Aggregat i skogen 
Vill du ha en fest på en öde ö? Då behövs ett s.k. elverk (kallas 
ibland för aggregat också). De finns från små lättburna till stora 
som bilsläp. 

Vissa av dem är mer till för borrmaskiner, och kan störa känsligare 
elektronik med dåligt ljud som följd. Se till att köpa eller hyra 



Ludvig Widman Ljudteknik DIY   10 

det som är gjort för känslig elektronik, samt att det klarar det 
effektuttag du har beräknat på förhand (se kapitlet om PA:t). 

De tankas ofta med bensin och en 5L dunk brukar räcka rätt länge 
till ett litet PA och några små maskiner. 

OM LJUD OCH RUM 
Ljud färdas som bekant i luften (och även i andra gaser och i 
vatten). Och luft brukar vi ha i våra rum, samt utomhus. Hur hänger 
rum och ljud ihop? Låter musiken annorlunda beroende på hur många 
som är i ett rum? 

Ett par gånger har jag arrat i ett oanvänt garage, tillhörande ett 
stort fastighetsbolag. Lågt i tak, nakna betongväggar. På grund av 
studsarna och efterklangen hörde en knappt vad nån sa, än mindre 
detaljer i musiken. Det var ganska häftigt på sitt sätt! I alla fall 
så löste det sig ganska bra med ett stort moltontyg som vi hängde 
mitt i rummet och då folk började trilla in så blev ljudet bättre 
och bättre.  

Akustik 
Ljud är det som vi brukar kalla förtätningar och förtunningar i 
luften, som vi kan uppfatta med våra öron. Vi brukar prata om 
frekvenser inom musik och ljud, och då syftar vi på hur många 
förtätningar och förtunningar som sker under en viss tid. Det mäts i 
svängningar per sekund, Hertz (Hz). Ljud har även våglängd där låga 
frekvenser har längre våglängd än höga. Förhållandet mellan dem ser 

ut såhär: λ=v/f. Där λ är våglängden, v ljudets hastighet (ca 340m/s 
i luft) och f är frekvensen. Detta ger att en ton på 50 hz har en 
våglängd på 6,8 meter, en riktigt stor osynlig våg med andra ord! 

Låga frekvenser svänger färre gånger per sekund än höga. Tänk dig 
att du har örat mot ett stort högtalarmembran och en lågfrekvent 
sinuston spelas. Membranet kommer att fara fram och tillbaka 
(relativt) långsamt och du kommer höra en dov ton. Kanske du kan 
känna en ”pust” från högtalaren också. Tänk dig sedan en hög 
sinuston. Membranet kommer ”darra” mycket snabbt, det är svårt att 
se om det rör sig över huvud taget. Men du kommer höra en hög ton 
och du kan vara säker på att snabba förtätningar och förtunningar i 
luften finns framför högtalaren. 
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Nåt som intuitivt är svårare att förstå kan vara hur en högtalare 
kan spela två toner samtidigt. T.ex. hur kan en höra både basisten 
och gitarristen samtidigt? Högtalarmembranet kan ju bara finnas på 
en punkt i sin svängning på ett givet ögonblick! För att få en 
förståelse för detta kan en se på hur ljudvågor blandas. 

Säg att du lyssnar på en basist som spelar en mörk sinuston (en ton 
utan övertoner, för enkelhetens skull) och en gitarrist som spelar 
en ljusare sinuston. Dina öron kommer nås av båda ljuden, fast 
blandade! Blandningen sker genom s.k. interferens. 

 

Figur 7. Diagram över basistens (stora vågen), gitarristens (lilla streckade vågen) 
och den sammanlagda vågformen (den buckliga vågen med tjock linje). 

I de lägen där bådas våg är på väg ”uppåt” eller ”neråt” förstärks 
den resulterande tonen, och där vågorna är i motsatta lägen 
försvagas den resulterande tonen. Tänk dig hur förtjockningarna och 
förtunningarna i luften samverkar, där två förtjockningar möts blir 
det ännu tjockare, skulle en kunna säga. 

Nu kan vi tänka oss att högtalarmembranet följer den ”buckliga” 
kurvan, som är resultatet av både basen och gitarrens ljud. Vi hör 
båda, i en kombinerad vågform! I verkligheten spelar ju inte de här 
musikerna med bara två perfekta sinusvågor, musiken består av många 
fler blandade toner, med övertoner som är karaktäristiska för varje 
instrument (och röst!). Den resulterande vågen blir då 
riktigt ”hårig”, likt den du kan se i datorn ibland om du redigerar 
ljud. 

Figur 6. Sinusvågor i olika frekvenser. 
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Figur 8. Fenomenet interferens. Den övre vågen är den resulterande vågen av de två 
undre vågorna. I den första bilden ligger vågorna ”i fas” och förstärker varandra. 
I den andra är vågorna helt i motfas, de ”släcker” då ut varandra. 

Interferens kan du uppleva på ett dansgolv på en klubb. Du har 
säkert märkt att basen blir starkare eller svagare beroende på var i 
rummet du står. I detta fall har vi en komplex situation där 
högtalarnas placering, rummets storlek, väggar, tak och golv 
samverkar. 

 

Figur 9. Bild av hur interferens kan uppstå i ett rum. 

I bilden ovan ser vi två högtalare i plan, som skickar ut samma 
sinusvåg. I vissa punkter i rummet blir ljudet starkare (max) och i 
vissa svagare (min). Tänk sedan att vågor studsar från väggarna 
och ”blandar sig” – det blir en mycket komplex bild! 

Interferens bör en också ha i åtanke då en kopplar sladdar till 
plus- och minuspolerna på t.ex. hifi-högtalare. Det gäller att vara 
konsekvent och dra minus till minus, plus till plus, annars kommer 
högtalarna ”svänga” i motfas till varandra, vilket ger en konstig 
ljudbild med utsläckta frekvenser. 

Akustik är ett stort område, och det finns mycket vetenskap att dyka 
ner i för den som vill. Jag har här dock försökt sålla och hålla mig 
till några praktiska knep och tumregler. 

Höga frekvenser är mer riktade. 

Låga frekvenser är mer rundstrålande (svårare att höra varifrån de 
kommer). 
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Höga frekvenser kan dämpas med tyg (t.ex. tyget som dina gäster har 
på kroppen!). 

Låga frekvenser kräver dämpning med s.k. basfällor (t.ex. dina 
gästers kroppar, en välfylld bokhylla, en soffa osv.). 

Stående vågor uppstår ofta i mindre, rektangulära rum med parallella 
väggar och tak. Då möter två vågor varandra och förstärks, och 
rummets storlek gör att en viss frekvens (en multipel eller 
halvering av våglängden som sammanfaller med rummets mått) blir 
rejält mycket starkare. Det krävs ganska stora rum för att basljuden 
ska ”få plats”. Detta avhjälps av att använda rum med vinklade 
väggar och tak samt ”basfällor” som äter upp en del av basen så att 
den inte studsar tillbaka och förstärks. Det kan också hjälpa att 
ställa högtalarna i vinkel mot väggen. 

Om en nån gång har möjlighet att svepa en sinuston från lågt till 
högt i ett rektangulärt rum så kommer vissa frekvenser ”dåna till” – 
där har vi en stående våg. 

Reflektion kallas det när ljudvågor studsar. Hårda ytor reflekterar 
mer av ljudet än mjuka. I ett hårt rum hjälper det att hänga upp 
tjocka tyger på väggarna och ha mattor på golvet. 

Absorption är när en ljudvåg möter ett mjukt material (t.ex. en 
kropp) och ljudet övergår i rörelseenergi (tänk när du står framför 
en sub och känner basen vibrera i bröstet). 

En till sak som kan vara värd att ha i huvudet är hur avståndet till 
väggen bakom högtalaren påverkar ljudet. Om högtalaren står ¼-dels 
våglängd av en bestämd frekvens från väggen kommer frekvensen att 
släckas ut där högtalaren är, därför att då vågen har färdats ½ 
vågländ (se stycket innan om interferens). Tvärtom sker då 
högtalaren står ½ våglängd från väggen, då förstärks frekvensen vid 
högtalaren. Detta kan avhjälpas genom att flytta högtalaren närmare 
väggen – då flyttas frekvensen för utsläckningen uppåt i 
frekvenserna, och blir mindre påtaglig. Att sätta upp basfällor 
bakom högtalarna motverkar detta högtalar/vägg-problem. T.ex. en 
soffa bakom dj-båset eller i ett hörn kan hjälpa till! Om en vill 
läsa på mer kan en googla på SBIR (speaker boundary interference 
response). 

 Storlek på rum – brandsäkerhet 
Oftast när en arrar en klubb eller spelning måste en förhålla sig 
till rummets storlek och hur lokalen ser ut. En stor lokal, typ ett 
lager, kan vara häftigt men om arret är litet kan det vara svårt 
att ”fylla ut” rummet. Om en har ett litet rum så kanske en får 
tänka på hur många personer en kan bjuda. 
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Boverkets Byggregler, BBR, är nåt en kan ha i bakhuvudet när en är i 
offentliga lokaler, t.ex. en restaurang. Ofta så har såna lokaler en 
maxgräns på 150 personer, om inte lokalen är klassad för fler. 

Det är bäst om det finns två utrymningsvägar, brandsläckare, skyltar 
som visar vägen ut och så vidare. Det finns många fler regler, men 
kanske det bästa är att använda sitt sunda förnuft. 

Decibelnivå 
Decibel, dB, är en benämning både på ljudets styrka och signalnivå 
och är en logaritmisk skala. Smärtgränsen för våra öron ligger på 
130dB. En ökning på 10dB brukar upplevas dubbelt så starkt. Det är 
dock individuellt vad som upplevs som starkt eller svagt ljud. I 
signalsammanhang är 0dB 1 V signalstyrka (där det slår över från 
grönt till rött på mixern). 

Socialstyrelsen har regler för vilket ljudtryck som maximalt får 
förekomma på konserter: 100 dB som högst i genomsnitt, med toppar på 
115 dB. 

SIGNALKEDJAN 
Signalkedjan är ljudets väg från källan till våra öron. Det är ett 
bra sätt att se på hur en kan rigga och planera för en spelning. I 
senare kapitel kommer de olika delarna presenteras mer i detalj. 

 

Figur 10. Diagram över en typisk signalkedja på ett mindre arr. 

PA:T 
PA står för Public Address, det vill säga nåt som en använder för 
att hojta till folk. I musiksammanhang menar en oftast ett eller 
flera högtalarsystem för att framföra musik. För större gig används 
två PA-system, ett för publiken (FOH eller Front of House) och ett 
för musikernas medhörning (monitorer). I det här kapitlet fokuserar 
jag på att beskriva de vanligaste begreppen och prylarna som kommer 
efter mixern i signalkedjan.  

 Vad behövs för arret? 
Olika arr kräver olika utrustning. Här kan en tänka på vilken musik 
som kommer spelas, hur stor lokalen är, hur många som kommer lyssna 
och så vidare. En liten spelning på din kvarterskrog kanske bara 
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kräver ett par små aktiva högtalare? En stor klubb för jungle eller 
techno kanske kräver ett ganska stort system för att återge basen? 
Då det är många i rummet kommer också en del av ljudvolymen ”ätas 
upp” av publikens kroppar (se ovan om absorption). 

En gång var jag på ett slags klubb som bestod av ett antal 
radioapparater och en FM-sändare med en färdig mix som rullade om 
och om igen. Långt ifrån hi-fi men ett intressant initiativ. 

 Beräkna effekt - håller säkringen? 
Ibland kan det vara bra att veta om säkringen i lokalen håller för 
strömmen skapad av effektuttaget från utrustningen. 

Det kan en enkelt göra med hjälp av Ohms lag och ”Pui”, P=UxI (se 
kapitlet om spänning och ström). Vi tänker oss att vi har ett 
slutsteg på 2400 W och spänningen är 230 V, ett vanligt vägguttag. 
Då blir strömstyrkan 2400/230=10.4 A. Vi behöver alltså en säkring 
som tål minst 10 A om vi vill spela starkt från slutsteget. 

 

Figur 11. En s.k. propp, säkringen vi har därhemma. 

För större arr kan en även beräkna effekten som krävs för att få ett 
visst ljudtryck. Detta kan vara aktuellt t.ex. på ett utomhusgig där 
publiken kommer stå långt från scenen. Om en vill läsa på om detta 
refererar jag till H. Nicklassons utmärkta handbok ”Jakten på det 
perfekta PA-ljudet”. 

 Delningsfilter 
Delningsfilter ser till att dela upp frekvensområdet i två eller 
flera delar. I fallet för ett enkelt tvåvägs delningsfilter delas 
det hela frekvensspektrat i bas och diskant. Delningsfilter används 
för att ge högtalare ett specifikt frekvensområde att jobba med, då 
olika högtalare är olika bra lämpade att återge givna frekvenser.  

Delningsfilter kan vara passiva eller aktiva. Den passiva varianten 
sitter ofta inbyggd i högtalarna. Den kräver ingen egen 
strömförsörjning för att fungera utan fungerar genom strömmen som 
passerar genom den alstrad av slutsteget/förstärkaren. 
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Aktiva delningsfilter kommer före slutsteget i signalkedjan och ger 
då slutsteget ett givet frekvensområde att förstärka. De kräver egen 
strömförsörjning. De finns i mer eller mindre avancerade utföranden, 
ibland med digital styrning av delningsfrekvenserna 
(högtalarprocessor).  

Passivt PA 
Med passivt PA menas att högtalarna behöver en separat förstärkare 
(slutsteg) för att ljuda. Det är det vanligaste i proffsigare 
sammanhang. Jämför med aktivt PA längre fram. 

  Högtalare 
Högtalare finns i alla möjliga olika storlekar och former. Några 
vanliga är subbashögtalare (eller bara sub), fullrangehögtalare, 
topp och ”wedge”. Sub:en är stor och är viktig om en vill ha djup 
bas. Fullrange hanterar de flesta frekvenserna och kan duga gott 
till mindre arr. Topp avser en högtalare som spelar i mellan- och 
diskantregistret. En wedge (kilformad) används oftast som monitor på 
scen. Ofta har passiva högtalare en eller flera Speakon-ingångar på 
baksidan, ibland kopplade parallellt, så en kan dela ut signalen 
till fler högtalare (då agerar ingången även som utgång).  

 

Figur 12. En sub med stora högtalarelement. 
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Figur 13. En fullrangehögtalare med diskanthorn överst. 

 

Figur 14. En s.k. wedge, monitorhögtalare. 

  Slutsteg 
Ett slutsteg, eller effektförstärkare, är den apparat som göra att 
den svaga linjenivåsignalen förstärks och blir tillräckligt 
kraftfull för att driva högtalarna. Slutsteget kommer efter 
försteget, som i livesammanhang skulle kunna sägas vara mixern, 
alltså där linjenivåsignalen behandlas. 

Slutsteget är ofta i stereoutförande, alltså två stycken 
monoförstärkare i en låda. De brukar vara rejält tunga apparater med 
speakonkontakter eller skruvterminaler till högtalarna och ofta XLR-
kontakter för ingångarna. Om de får jobba hårt så blir de varma, se 
till att de har luft omkring sig. I proffsiga sammanhang sitter 
slutstegen ofta monterade i ett ”rack”. 

Slutsteget kan vara utrustat med –link eller –bridgefunktion. Med 
link menas att en signal matar hela slutsteget, och en kan driva två 
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högtalare med samma signal (t.ex. om en har ett slutsteg för höger 
resp. vänster). Bridge ”bryggar” de båda monoförstärkarna till 
dubbel effekt. 

Det finns både helanaloga och digitalstyrda varianter. De digitala 
slutstegen har en liten skärm på framsidan, och en får läsa på i 
manualen för att klura ut hur de funkar. 

 

Figur 15. Helanalogt slutsteg. 

  Impedans, parallel- och seriekoppling 
Impedans (Z, mäts i Ohm, Ω) är motståndet för en växelström, i vårt 
fall signalen som ska bli hörbar musik. 

Slutsteget påverkas av hur mycket impedans högtalarna ger. 4 eller 8 
Ω är vanliga siffror som ofta står bakpå högtalarna. En låg impedans 
medför att slutsteget får jobba hårdare och ger högre effekt, men 
det är oftast inte bra att gå under 4 Ω impedans (detta kan förstås 
skilja mellan fabrikat på slutsteg). En för hög impedans gör att en 
inte får ut det mesta av utrustningen. 

Koppling av flertalet högtalare kan göras på två sätt; parallell- 
eller seriekoppling. Parallellkoppling sänker impedansen och 
seriekoppling höjer den. Impedansen beräknas enligt följande: 
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Parallellkoppling: 

1/Z=1/Z+1/Z… för så många högtalare du parallellkopplar. 

 

Figur 16. Principen för parallellkoppling. Ovan visas högtalarelement, undertill en 
analogi med vattenkranar. 

Seriekoppling: 

Z=Z+Z… för så många högtalare du seriekopplar. 

 

Figur 17. Principen för seriekoppling. 
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 Aktivt PA 
Med ett aktivt PA avses att högtalarna har inbyggda förstärkare, och 
har då ingångar för linjenivåsignaler. De brukar kännas igen på att 
de har en radda kontroller på baksidan för bas- och 
diskantförstärkning, gain osv. Oftast har de XLR-kontakter för in- 
och utgångar. 

Aktiva högtalare finns i en uppsjö av format och kvalitéer. 

 Balanserat eller obalanserat? 
En bra sak att ha koll på är skillnaden på balanserad och 
obalanserad signal. Om det finns utrustning för balanserad signal är 
det att föredra! 

Obalanserad signal skickas på en sladd med två ledare, en för 
signalen (tip) och en för jord/skärmning (sleeve). I små sammanhang 
och i korta kabellängder funkar detta oftast, men brus är vanligt. 

 

Figur 18. Diagram över en obalanserad signal. De små strecken nere till höger är 
symbolen för jord. 

Den balanserade signalen skickas på en sladd med två ledare och en 
jord/skärm, och använder ofta XLR-kontakter (eller trepolig 
telekontakt). Både ”sändar”- och ”mottagarsidan” samverkar i en 
balanserad signalöverföring på så sätt att signalen skickas på de 
båda ledarna som en negativ och en positiv kopia, och på 
mottagarsidan vänds signalerna tillbaka. Det fina med detta är att 
bruset som har plockats upp på vägen, identiskt i båda ledarna, 
vänds det med. Då signalen vänds tillbaka släcks bruset ut, enligt 
principen för interferens (kolla lite tidigare i boken). Vi får en 
ren signal, som kan skickas på långa avstånd. 

 

Figur 19. Diagram över en balanserad signal. 

Det går att använda en obalanserad signal i en balanserad ingång, 
men då går en miste om effekten av balanseringen. 
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Det finns en apparat som gör om en obalanserad signal till en 
balanserad, en s.k. DI-box, mer om den längre fram. 

 Placering av PA:t 
Det finns ett par grundregler att tänka på när en ställer upp PA:t. 
Målet är att få ett jämt ljud för publiken och att musikerna ska 
kunna spela och höra så bra det går. 

Utljudshögtalarna ställs framför scenen och vinklade så att det blir 
så fylligt ljud som möjligt mellan dem (i ”glappet” mellan höger och 
vänster högtalare används ofta s.k. ”frontfill”-högtalare för att få 
ett jämnare ljud för publiken längst fram). Detta är särskilt 
viktigt för diskanthögtalarna, då de är mer riktade. Det är bra om 
diskanterna är i öronhöjd också. 

Eventuella monitorer på scen ställs nära musikerna och så att en 
undviker att rikta dem mot en mikrofon, för att undvika rundgång. 

Placering av sub:ar bör göras så att en undviker stående vågor i 
möjligaste mån. Om en särskild frekvens verkar bli för stark eller 
svag framför scenen kan en prova att ändra sub:arnas plats något. 

 

Figur 20. Diskanten på högtalaren i öronhöjd (sett från sidan). 

 

Figur 21. Skiss i plan över högtalarplacering. 

 Hur kopplas allt ihop? 
Här visas ett enkelt diagram över en liten live-spelning. Kolla även 
in kapitlet för mixern för att se hur den fungerar. I detta fall har 
vi ett passivt PA och en aktiv monitor för scenen. Mixern skickar ut 
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Main-signalen med XLR-kontakter till slutsteget, som i sin tur 
skickar ut den förstärkta signalen med speakon-kontakter till 
högtalarna. Mixern skickar även ut en monitor-signal till den aktiva 
monitorn med en XLR-kontakt. 

 

 Kontakter och sladd, PA 
Det finns olika varianter av kontakter och sladd för olika PA:n. I 
proffsigare sammanhang är det oftast XLR och Speakon som gäller. Det 
förekommer också telekontakter och även ”öppna” sladdar med 
kabelskruvar t.ex. Viktigt att komma ihåg är att signalen från 
mixern är i linjenivå och behöver skärmning från störningar. Då 
behövs en sladd som är avsedd för ändamålet. Sladden från slutsteget 
bär på en förstärkt signal, och är inte känslig för störningar, här 
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kan en använda nästan vilken elsladd som helst, förutsatt att den är 
tillräckligt grov (gärna 1,5mm kabelarea eller grövre). 

Värt att notera är att Speakon kan ha två eller fyra poler. Vissa 
slutsteg har utgångar som skickar signal på alla poler, det får en 
kolla i manualen eller i diagrammen som brukar finnas bredvid 
kontakten. Om du är osäker på hur många poler en Speakonsladd har är 
det bara att öppna och se hur många stift som är anslutna.  

 

Figur 22. XLR-kontakt, trepolig. Hylsa och stift. 

 

Figur 23. Speakonkontakt, kan vara två- eller fyrpolig. Stift och hylsa. Speakon 
har en s.k. bajonettfattning, vilket gör att en för in kontakten och vrider för att 
låsa den. 

 

Figur 24. Telekontakt (eller ”gitarrkontakt”), tvåpolig (kallas ofta TS). Finns 
även i trepoligt stereoutförande. En stereoplugg (kallas ofta TRS) funkar ofta bra 
till mono också. 
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Figur 25. Exempel på högtalarkabel och skruvplintar för att fästa dem. Viktigt att 
polariteten blir rätt. 

Löda själv 
Det är enkelt att själv lära sig löda kontakter och sladd, vilket 
kan vara bra då en saknar en speciell sladd, eller har tillgång till 
billiga material och då kan spara pengar (det är ofta dyrt med 
kablar i musikaffärer). Det finns många bra tutorials på youtube, så 
det är bara att söka på t.ex. ”how to solder XLR” så kommer det bra 
instruktioner. Mitt tips är att köpa en lödkolv som har 45W effekt 
eller mer, de har stabilare temperatur och når rätt temperatur 
fortare. 

 

Figur 26. Lödstation med valbar temperatur. 

Sladdförvaring / nedriggning 
Det är viktigt att se till att ta hand om utrustningen (och sig 
själv!) då en arrar. Se till att inte rycka i kablar, utan alltid 
dra i hylsan, så spar du både pengar och humör. 

Kablar har alltid en ”riktning” som är beroende på hur den är gjord. 
Detta kan en utnyttja då en ”kransar” kablar: lägg kabeländen i din 
öppna vänsterhand, lägg sedan lika långa varv i handen samtidigt som 
du skruvar kabeln ”neråt” mellan tummen och pekfingret. Du kommer 



Ludvig Widman Ljudteknik DIY   25 

att känna att kabeln ”hoppar” in i sin form och blir en fin krans. 
Sedan kan du göra en lös knut eller fästa ihop kabeln med straps 
eller kardborreband. Kransens storlek anpassas till kabelns grovlek.  

Det är enklare att lära sig genom att kolla på youtube om detta, sök 
t.ex. på ”how to roll cable”. 

Undvik maskeringstejp och viss eltejp vid förvaring, då den kan 
kladda av sig på kabeln. 

MIXERN 
Mixern kan i sin enklaste form sägas vara en ”ljudblandare” som kan 
dämpa eller förstärka signalerna som vi matar in i den, och sedan 
blandar dessa i en utgående signal. Då en kollar på en större mixer 
kan en slås av hur många knappar och vred det finns, men det går 
faktiskt snabbt att lära sig vad som är vad eftersom mixrar bygger 
på upprepningar av ett par moduler med tydlig funktion. Det finns 
många olika sorters mixrar för olika ändamål, t.ex. DJ-mixer, 
inspelningsmixer, livemixer – och i alla möjliga storlekar. De kan 
innehålla olika antal kanaler in och ut, inställningar för EQ, 
inbyggda effekter, möjligheter att koppla vidare signaler osv. 

I princip alla mixers är uppbyggda så att ingångsblocket ligger till 
vänster. Likadana ingångskanaler ligger uppradade efter varandra. 
Utgångsblocket med mastern, subgrupper och aux-utgångar ligger till 
höger. Därtill kommer tillverkarens speciella layout och benämningar. 
Det finns nästan alltid en manual att googla upp. 
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 Kanal 
Kallas kanal eller kanalstripp (eng. channel strip) 

  Ingång(ar)(1) 
Här pluggar en in instrumentet, vanligtvis via XLR eller tele. Här 
kan också finnas en knapp för +48V fantommatning för 
kondensatormikrofoner. Vissa mixers har ett par stereokanaler, 
lämpligt för t.ex. syntar med stereoutgång. 

  Gain (2) 
Förstärkning av signalen. Om signalen är mycket svag, försök först 
att höja på instrumentet istället för att dra på för mycket här, då 
brusar det lätt. 

Figur 27. En typisk mindre livemixer. Liknande hittar en nästan alltid i replokaler 
och studieförbund etc. 
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  EQ (3) 
EQ står som bekant för equalizer. Den har i uppgift att förstärka 
eller dämpa frekvensområden. Den finns i massa olika versioner, med 
fasta eller ”svepbara” frekvenser och i olika många ”band”. En enkel 
variant brukar ha tre områden; bass (bas), mid och treble (diskant). 
Med hjälp av denna kan en få mixen att sitta ihop bättre, t.ex. 
genom att skära bas på de instrument som inte ska vara basiga. Då 
får t.ex. basisten och bastrumman bättre rum i mixen. 

  Aux (4) 
Här kan en ”tappa” ut signalen till externa destinationer. 
Vanligtvis används dessa till att skicka en separat mix till 
scenmonitorerna, eller till att skicka signal till externa effekter 
(som sedan skickar tillbaka signal på ”Return”). 

  Routing (Sub Groups) (5) 
Här väljer en var ljudet från kanalen ska skickas. Utgångsläget är 
att alla kanaler skickar till mastern (efter gain, eq och regel). 
Men t.ex. i fallet av att mixa ett trumset vill en gärna kunna 
justera ett flertal kanaler på samma gång. Istället för att försöka 
dra i sex kanaler samtidigt skickar en då alla dessa till en 
subgrupp. Då kan en enkelt fejda trumsetet med två reglar, en för 
höger och en för vänster. 

  Kompressor 
På vissa mixerbord finns en ratt för kompressor på varje kanal. Det 
kan vara smidigt för att tämja ljudet eller jämna ut nivåerna i 
sången. 

  Regel (6) 
Justerar volymen på kanalen. Dämpar eller förstärker. Försök att 
gaina så att reglarna hamnar något sånär nära under nollan då 
instrumentet ska ljuda. Dels blir det enklare att få överblick, och 
risken för dist eller brus blir mindre. 

 Aux master och Returns (7) 
Här kan en kontrollera styrkan på mixen som skickas ut i aux-
sendarna. Vanligt är att här justera ljudstyrkan i scenmonitorerna. 

Returns eller returer är där en får tillbaka ljudet om en har 
skickat en mix till t.ex. en effektenhet.  

 Subgrupper (8) 
Här kan hamnar subgrupperna som en har valt i routingen på kanalerna. 
Det går här att välja hur mycket av submixen (t.ex. subgruppen för 
trumsetet) som ska skickas till mastern. 
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 Effekter 
Ibland finns inbyggda effekter i mixern. Grundläggande brukar vara 
reverb (rumsklang) och delay (eko). Bra på sång för att det inte ska 
låta så ”torrt”. I fallet då mixern inte har effekter inbyggt kan en 
ta en extern effekt och skicka till på en aux-utgång. Då kan det 
vara bäst att använda effekten 100% ”wet” d.v.s. att effekten bara 
ger påverkad signal tillbaka. 

 Main Mix (Master) (9) 
Här hamnar det som publiken hör. Vanligtvis placerad längst ner till 
höger på bordet. 

 Utgångar 

  Tape Out (2-Track Out) 
Används för att skicka samma signal som mastern till en 
ljudinspelare. Ofta på RCA-utgångar med linjenivå -10dBU. 

  Subgroup Out 
Här kan en skicka ut en submix till en extern destination. 

  Direct Out 
Används för att tappa signal från de individuella kanalerna, till 
t.ex. en flerkanalig inspelning. Tappningen kan vara före eller 
efter regel, EQ, och ev. kompressor. 

  Aux Sends 
Utgång för aux-mix(arna) kopplas vanligen till scenmonitorer eller 
till extern processering. 

  Main Out 
Utgång för huvudmixen, kallas ofta Master Out. Vanligen XLR-utgångar 
med signalnivå +4dBU. 

Digitalmixer 
En mixer som är helt digital, ofta med en stor skärm som visar 
inställningar. De varierar i utförande mellan fabrikat och kan vara 
lite speciella, en får läsa på i manualen! 

Även om de kan se lite annorlunda ut bygger de på samma principer 
som mixern i exemplet ovan. I exemplet nedan kan en se att 
ingångskanalerna ligger till vänster, samt utgångsblocket är till 
höger. EQ och inställningar för varje kanal har däremot lagts 
horisontellt uppe till vänster. 
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 Vad är det för musik som ska mixas? 
Det finns många olika sätt att micka, ”lajna” och mixa musik. Allt 
beror på vilket ljudideal en har och vilken utrustning en har. Se 
dessa exempel som förslag eller utgångspunkter. 

  Rockexempel 
Här tänker vi oss att vi har en klassisk rocksättning med två 
gitarrister, en basist, en sångare samt en trummis. Scenen är en 
mindre klubb med kanske hundratalet gäster. Vi tänker oss vidare att 
vi har tillgång till ett PA och mixer av ”studieförbunds-standard”. 
Vi vet sedan innan att PA:t är tillräckligt starkt för att tillföra 
trumljudet något. Annars låter ju trumset rätt starkt ändå, det är 
inte alltid en behöver micka det. 

Kanalerna skulle då kunna användas som följer: 

1. Bastrumma, dynamisk mik anpassad för ändamålet. -> subgrupp. 
2. Virveltrumma, dynamisk mik. -> subgrupp. 
3. Överhäng trumset vänster, kondensatormik. -> subgrupp. 
4. Överhäng trumset höger, kondensatormik.-> subgrupp. 
5. Bas, lajnad (parallellt med förstärkaren på scen). 
6. Gitarr (rytm), dynamiskt mickad förstärkare. 
7. Gitarr (solo), dynamiskt mickad förstärkare. 
8. Sång, dynamisk mik. 

Figur 28. En nyare digitalmixer. Denna modell har automatiserade reglar som kan 
spara sitt läge. Praktiskt om en mixar olika band och sedan behöver komma tillbaka 
till en viss inställning. 
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Bastrumman ska mixas så den känns i magen. Mer eller mindre 
högfrekvent ”klick” (anslagsljud) är en smaksak. Virveln ska vara 
snärtig. Kanske kommer publiken höra mycket av hi-hat och cymbaler 
på naturlig väg, så här får en väga av hur mycket av överhänget som 
ska mixas in. Hela trumsetet ”assignas” till en subgrupp så en kan 
justera volymen på hela setet enkelt. 

Basen har sin egen förstärkare på scen. Avväg hur mycket som behöver 
tillföras i PA:t. Kanske lite starkare övre frekvenser tydliggöra 
anslaget? Mer botten? Kompressor kan vara bra här. 

Rytmgitarren har i detta fall ett basigare ljud än sologitarren. Låt 
den ta plats i mellanregistret och driva på låten. Anslagsljudet kan 
förstärkas i de övre frekvenserna. Sologitarren kan ligga strax 
under sången i volym.  

 

Figur 29. En gitarrförstärkare mickad med en SM57, en klassisk mik för detta 
ändamål. 

Sången ska höras starkt genom de andra instrumenten. Kompressor är 
bra om sångaren har svårt att hålla jämnstark volym. Om du har ett 
reverb, skicka gärna sångljud dit. 

Generellt kan en skära rejält i basen på alla ljud förutom kick 
(bastrumma) och bas. Lyssna och se hur mycket som går att ta bort 
utan att det låter tunt. Ju mer en kan ta bort från gitarr, sång etc. 
desto tydligare kommer basen låta. 

Med hjälp av aux-rattarna kan vi sedan skicka en eller fler olika 
mixar till scenmonitorerna. Trummisen kanske vill höra bas och 
gitarr, medan sången inte är så viktig. Om möjligt kan en då skicka 
en ”specialblandning” till aux 1. Medan sångaren kanske vill höra 
mer av gitarrerna på monitorn kopplad till aux 2 och så vidare.  
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  DJ-exempel 
I fallet då det bara är ett antal skivspelare på scen är det ganska 
enkelt. Antingen tar vi mastern från DJ-mixer direkt till slutsteget. 
DJ-mixern har nästan alltid en ”Booth”-utgång för monitorljud också. 

Det andra alternativet (t.ex. om en vill ha ytterligare kontroll 
över utljudet) är att dra DJ-mixerns master (antingen via XLR eller 
RCA-utgång) till en ytterligare mixer på en bra lyssningsplats. Se 
till så att DJ:en håller topparna vid nollan, så det inte börjar 
dista. 

DJ-mixerns två utsignaler kan tas antingen via en linebox på scen, 
då in i mik-ingångarna, eller via ”Line In” på huvudmixern.  

  Ljudkonstexempel 
Ja det här kan ju se ut hur som helst! Vi tänker oss en musiker som 
spelar på en synt, sjunger, samt gör nåt slags perkussivt prassel 
med bubbelplast. 

Kanalerna skulle då kunna se ut såhär: 

1. Synt, tas som in via linebox. Kolla om synten ska vara mono 
eller stereo (då tar den upp två kanaler förstås). 

2. Sång, dynamisk mik. 
3. Prasslet, kondensatormik.  

Enligt det du hörde från musikern ska synten vara basen, så se till 
att den får utrymme där. 

Sången kan med fördel komprimeras samt skäras i basen. Säkert kan 
det vara bra med reverb på också. 

Prasslet kanske också behöver kompression, för att ta fram de små 
ljuden? Pass på med mikplacering för att minska risken för rundgång. 

 Grundläggande inspelning av liveljudet 
Jag har valt att avgränsa mig så att vi inte börjar gå in på 
inspelningsteknik, då skulle den här boken bli bra mycket längre, 
och svårare att hantera! Med det sagt kan en ha i åtanke att det går 
att spela in liveframträdanden på en mängd olika sätt. 

En vanlig metod är att spela in mastern från mixern (via ”2-Track 
Out” eller liknande) på en portabel ljudinspelare, typ Zoom eller 
liknande. 

Ibland har också mixern en utgång på varje kanal (Direct Out), då 
kan en ”banda” över separata kanaler till en dator med ett ljudkort 
med flera ingångar. Detta är oftast lättare att behandla efteråt, 
eftersom en då kan behandla spåren separat i 
ljudredigeringsprogrammet. Värt att tänka på är att om en vill fånga 
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upp klangen i rummet, eller publikens ljud kan det vara bra att 
komplettera med en stereomik på en väl vald plats i rummet. 

 

Figur 30. Dator med ljudkort som tar in fyra kanaler via mixerns ”Direct Out”. 

Var noga med att kontrollera att signalen från mixern inte blir för 
stark, då distar det och låter illa! Låt gärna de starkaste topparna 
på signalen ligga en bit under nollan på mätaren i ljudinspelaren. 

  Kort om musikproduktion 
Musikproduktion och inspelningsteknik är en värld i sig. Det finns 
otroligt mycket på youtube om olika program och tekniker en kan 
använda – det är bara att dyka i! 

En sak jag tänker är att använda en DAW (digital audio workstation) 
som passar ens ändamål. För elektronisk musik kan det vara Ableton 
Live eller Propellerhead Reason, för s.a.s. ”spelad” musik kan det 
vara bra att kika på Garageband, Cubase eller Logic. Proffsen 
använder ofta Pro Tools. Generellt kan en säga att det inte är i 
programmet begränsningen ligger, det går att göra otroligt mycket 
med de allra enklaste datorverktygen. 

SCENEN 
Beroende på vad det är för arr så kan scenen behöva se ut på olika 
sätt. Något så basalt som golvyta blir viktigt då en jämför hur 
mycket plats en DJ tar jämfört med ett band på fyra-fem personer. 

En annan faktor är utrustningen. I enklare fall klarar en sig bra 
utan multikabel etc. men så fort det blir ett lite komplexare arr. 
Så underlättar det enormt.  
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 Prylar på scen 

  DJ-utrustning 
Se kapitlet ”Riggning DJ” för att få koll på skivspelare, 
datorvarianter etc. Värt att nämna är DJ-mixern som är lite speciell 
i sin layout. Den brukar ha två till fyra kanaler och en enkel EQ på 
varje kanal där en enkelt kan skära bort basen t.ex. Det brukar även 
finnas en s.k. crossfader som en kan välja att koppla mellan två 
kanaler och mixa mellan dem. En tappning för att förhandslyssna (Cue 
Out eller PFL brukar stå på knappen) i hörlurar brukar även finnas. 
Det brukar även finnas ingångar både för CD-spelare och vinylspelare 
(märkt Phono). Se till att inte blanda ihop dem. RIAA-förstärkningen 
på vinylingången gör att det distar om en kopplar in linjenivå där. 

 

Figur 31. En tvåkanalers DJ-mixer 

Ett par högkvalitativa hörlurar som dämpar ljud runtomkring 
rekommenderas. 

 

Figur 32. Sennheiser HD-25. En DJ-favorit p.g.a. sin bra dämpning och tydliga 
basåtergivning. 
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  Instrument 
Några vanliga rockinstument och hur de ser ut: 

 

Figur 33. Elgitarr 

 

Figur 34. Elbas 

 

Figur 35. Ett vanligt trumset och dess delar. 
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  Mickar 
Det finns många ett par typer av mickar, och många olika modeller. 
De har alla lite olika egenskaper, gällande frekvensrespons (kurva), 
känslighet och riktverkan (smalt eller brett upptagningsområde). Här 
visas några av de vanligaste. 

 

Figur 36. Shure SM57. Klassisk mik för t.ex. gitarrförstärkare. 

 

Figur 37. Shure SM58. Klassisk mik för sång. 

 

Figur 38. Line Audio CM3, exempel på en kondensatormik. Bra för t.ex. överhäng på 
trummor. 

  



Ludvig Widman Ljudteknik DIY   36 

  Kontakter och sladd, scen 
Se även kapitlet ”Kontakter och sladd, PA” för att bekanta dig med 
kontakterna som kan komma att användas för att koppla ihop 
utrustningen på och runt scenen. 

 
Figur 39. En multikabel med XLR-kontakter. Kallas ofta ”Stagebox”. Tar in scenens 
alla instrument samt monitorljud och förbinder dem till mixern på ett smidigt sätt. 

  Linebox / DI-box / symmetrilåda 
En Linebox, eller DI-box är en apparat som tar in instrumentets 
signal i Line-nivå och gör om den till mikrofonnivå. Den finns i en 
aktiv och en passiv variant. Den aktiva behöver batteri eller 
fantommatning för att fungera. Skillnaden är att den passiva enbart 
omvandlar signalens impedans samt balanserar den (se ” Balanserat 
eller obalanserat?”) medan den aktiva kan förstärka en svag signal 
så att en slipper onödigt mycket gain på mixern. 

 
Figur 40. En passiv DI-box. 
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 Scenbygge 

  Rumsplanering 
Innan en börjar släpa in och koppla in utrustning, fundera på vart 
scenen står bäst. Kanske det blir häftigt om scenen är mitt i rummet, 
istället för i ena änden? 

Kolla även så att ljudet blir så bra som möjligt. Hamnar t.ex. PA:t 
delvis bakom en vägg eller en pelare så är det värt att stuva om. 

Ta en koll i kapitlet ”Akustik” för att kunna vara beredd på hur 
ljud uppför sig i rummet och hur du kan göra det mesta av 
situationen. 

  Scenens byggstenar 
En scen kan byggas på många sätt. En trave lastpallar kan en göra 
mycket med! Det finns ett gäng vanliga byggstenar som kan vara bra 
att ha i åtanke. 

 

Figur 41. Tre scenpodium intill varandra. 

 

Figur 42. En s.k. tross. Finns i många varianter så det går att bygga vilken ljus- 
eller ljudrigg en vill. 
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Figur 43. Stativ för en PA-topp. 

 Riggning DJ 
Dansmusiken ligger mig varmt om hjärtat, här kommer några exempel på 
olika sätt att rigga för t.ex. en klubb. 

  CDJ 
CDJ-spelare är vanliga på klubbar. De brukar heta Pioneer cdj-2000, 
1000 eller 800. Det finns även nyare varianter utan cd-skivor som 
enbart läser usb-minnen, detta är mycket vanligt. CD-spelarna oftast 
är enkla att använda och är inte känsliga för vibrationer eller 
rundgång som vinylspelare är. 

CDJ-spelarna kopplas in i line-ingången på dj-mixern med RCA-kablar. 
På nyare varianter som spelar filer från USB-minnen finns också 
en ”link”-funktion som gör att en kan spela musik på två (eller 
fler) spelare men från ett USB-minne, då kopplas spelarna ihop med 
en ethernet-kabel (nätverkskabel). 

 

Figur 44. Två CDJ 2000 med en trekanalers DJ-mixer. 
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  Vinyl 
Den populäraste skivspelaren för DJ-bruk är Technics SL-1200 eller 
SL-1210. Den är direktdriven, har en stark motor och mycket konstant 
hastighet, samtidigt som den är relativt okänslig för rundgång 
(vilket i detta sammanhang är att nålen plockar upp basvibrationer 
från högtalarna). 

En riktigt effektiv variant av rundgångsfix jag har sett på klubb är 
att ta en stor marmorskiva och ställa skivspelarna på. Marmorskivan 
i sin tur står på halverade squashbollar på ett rejält bord. Om DJ:n 
står på ett podium, placera då subbarna på golvet nedanför om 
möjligt, för att minimera vibrationer. 

 

   
 

Dator 
En annan vanlig variant för att DJ:a är att använda t.ex. Traktor 
eller Serato och DJ:a och mixa ”inuti datorn”. Då behövs i princip 
bara ett ljudkort som har stöd för en master-utgång och en cue-
utgång där DJ:n kan förhandslyssna. En midikontroller för att styra 
över EQ och faders kan vara smidigt. 

  

Figur 45. Två skivspelare typ SL-1200 med en tvåkanalers DJ-mixer 
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 Riggning rock 
 

  Instrumentplacering 
Viktigt att tänka på är att få så separerat och klart ljud som 
möjligt. T.ex. undvik att gitarrförstärkaren står så den läcker in i 
sångmicken o.s.v. Mickarna ska alltid stå bakom PA:t, annars rundar 
det. 

  Uppmickning 
Micka nära källan! Det gör att micken tar upp mindre av alltihop 
runtomkring och att en slipper gaina så mycket, vilket minskar 
rundgångsrisken. Använd mickstativ för att fixera mickarna där du 
tycker de låter bra. 

Det finns en väldig massa ”recept” på hur olika instrument och 
stärkare ska mickas, jag rekommenderar att googla på det du är 
intresserad av. 

  Line:ing 
Att ”lajna” innebär att ta ljudet direkt in i line-ingången. Det 
används ofta för bas, oftast via en linebox. Skillnaden är alltså 
att en inte använder en separat förstärkare som en mickar upp. 

   
  

Figur 46. Enkelt diagram hur en kan rigga ett mindre rockband. 
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Akustik / rundgång 
Trummorna låter starkt och kan med fördel ställas längre bak.  

En viktig sak att tänka på är att undvika monitorljud in i mickarna. 
Detta går oftast bra om en tänker på hur en riktar högtalarna. Det 
finns även ”rundgångsblockerande” mickar och apparater. 

Om rummet låter slamrigt, försök att sätta upp tjocka tyger för att 
täcka reflekterande ytor. 

ALLMÄNT OM ARRANDE 

 Första egna arret 
Här kommer några tips som jag tänkte kunde vara användbara om en gör 
sitt eget första arr. Mitt var en technoklubb i en industrilokal i 
Holmsund utanför Umeå. Trots min nervositet blev det en riktigt kul 
tillställning, med hjälp av några goda DJ-vänner. 

Fundera på vad det är för musik som du vill ska framföras. Vad finns 
för budget? Detta avgör vilken utrustning en kan tänkas ha råd med 
att hyra. Kolla om det finns någon ljudteknikfirma där du bor. Om de 
är bra att ha att göra med uppmuntrar de nya initiativ (det tjänar 
ju de på i längden!) och kan komma med bra tips! 

Se till att få ut information om evenemanget i god tid, folk brukar 
vara tröga i starten. 

För små tillställningar är det enklaste att ordna evenemanget som en 
privat fest med en gästlista med namn och födelsedatum. 

Se till att platsen känns säker och att det går lätt att ta sig ut i 
nödsituationer. 

 Att jobba som ljudtekniker 
Jag frågade Emilia Röjås, som jobbar som ljudtekniker på Star Audio 
i Umeå, om vad hon ville förmedla till nån som är intresserad av att 
jobba inom ljudteknik. Såhär svarade hon: 
 

”Jag tror till att börja med att det är bra att vara beredd på att 
det i de allra flesta fall inte är någon 8-17 tillvaro. Och om en 
jobbar per uppdrag som frilansare eller inhyrd personal gäller det 
att själv skapa vettiga villkor (arrangören har ju inga egentliga 
skyldigheter gentemot en ”konsult” vad gäller arbetstider etc).  

Kommunicera helt enkelt! Och jag brukar tänka att varje gång en gör 
någon medveten om att tekniker också är människor så hjälper man 
till att sprida bättre villkor inom branschen, så det är mycket eget 
ansvar att lära sig vad man tycker känns schysst och inte. Det finns 



Ludvig Widman Ljudteknik DIY   42 

ju riktlinjer om lönesättning och dygnsvila etc. som för alla andra, 
men det är också bra att fundera på hur kort varsel man klarar av 
osv. 

Att jobba med olika arrangemang varje dag är rätt så speciellt över 
huvud taget. För arrangören kanske det är det största som händer det 
året, för oss är det vardag. Så det gäller att hitta en bra balans.  

Är väldigt glad för min anställning på Star Audio och jag tycker vi 
har kommit väldigt långt med att skapa vettiga villkor och trygghet 
i en uppdragsbaserad bransch. Men många sliter också ut sig!  

Så ett tips till den som är ny är att vara rädd om sin integritet 
och vara vaksam på att inte säga ja till mer än man klarar för liten 
ersättning. Problemet är att även om man ställer upp gratis hålls 
man ofta ändå lika ansvarig om något går fel.  

Mitt andra tips är att vara som en svamp gentemot dem som har mer 
kunskap och erfarenhet än en själv. Jag har lärt mig så sjukt mycket 
på att fråga dem som kan istället för att försöka låtsas kunna allt 
från början. 

Och så några helt andra praktiska tips! Kolla upp Dave Rat (tekniker 
åt Red Hot Chili Peppers bl.a. och designar egna system). På Youtube 
förklarar han en massa grundläggande saker om ljud så att en förstår. 

Grupper på Facebook (som t.ex. live sound engineers) är också en bra 
grej för att lära sig! 

Manualer finns i princip alltid på tillverkarens hemsida, när en 
t.ex. ska lära sig ett nytt mixerbord.” 
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TACK TILL 
Björn Eriksson, musiktekniker och lärare i musikproduktion och 
ljudteknik på Hola folkhögskola. Denna bok kom till som ett 
distansprojekt på Hola folkhögskola, där Björns breda kunskap, 
genuina intresse och öppenhet har varit viktiga för detta projekt. 

Emilia Röjås, ljudtekniker på Star Audio. Emilia har varit vänlig 
nog att ge mig bra tips på bokens innehåll samt en viktig inblick i 
ljudteknikeryrket, därtill har jag haft tillfälle att framföra musik 
med Emilia bakom mixerbordet, vilket alltid har varit ett nöje. 

Hans Nicklasson, ljudtekniker och författare till ”Jakten på det 
perfekta PA-ljudet”. Om en vill fördjupa sig i ämnet rekommenderar 
jag verkligen denna bok, som har varit en stor inspiration för mig 
till denna handbok. 


