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Abstrakt 

Mattias Pettersson 2006. Att effektivisera dagens PA-teknik – till förmån för tekniker, musiker 

och mindre band. Falun: Institution för Kultur, Media, Data, Högskolan Dalarna.   

 

I denna uppsats så ställs frågan om det går att effektivisera dagens PA-teknik. Detta på ett sätt 

som gynnar tekniker, musiker och mindre band. Undersökningen som genomfördes 

innefattade en litteraturundersökning och flertalet intervjuer med personer som på olika sätt 

arbetar med ljud och musik i livesammanhang.  

  

Resultaten visar att det går att effektivisera PA-tekniken mer än vad som görs idag. I och med 

den digitala teknikens introducerande så underlättas både teknikers och musikers jobb. Den 

traditionella multikabeln kan ersättas med varianter baserade på Ethernet. Olika varianter av 

teknik kan användas för att underlätta arbetet med monitorer, exempelvis In-ear monitoring. 

Uppsatsen presenterar olika knep för hur man kan förhindra feedback och genomföra en 

effektivare soundcheck. Slutligen diskuteras hur mindre band kan dra fördel av den digitala 

tekniken. 
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1. Inledning 

Jag känner att det finns ett tomrum när det gäller skriven kunskap om PA-teknik1. Visst, där 

finns en del skrivet om de rent tekniska detaljerna, och det är väl därför det varit lätt att 

fortsätta på det spåret. Men till skillnad mot dem så berör denna uppsats något som tidigare 

ytterst sällan berörts. Hur man med hjälp av den digitala teknik som finns tillgänglig kan 

effektivisera PA-tekniken. 

Denna uppsats berör inte hur man bäst bör gå tillväga för att få ett så bra ljud som 

möjligt under en konsert, teaterföreställning eller vid en ljudinstallation. Detta är något som 

även borde nedtecknas, men det överlåter jag till någon annan. Trots det kan denna uppsats 

förhoppningsvis skapa en vetenskaplig grund för vidare forskning.  

 

 

 

                                                
1 PA - Public Adress. Ljudanläggning som används vid förstärkning av ljud. 
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2. Bakgrund 

Den digitala teknikens introduktion inom liveljud kan härledas tillbaka till MIDI och 

sampling på 1980-talet, men det var inte förrän senare som de digitala mixerborden dök upp 

på marknaden. Under historiens gång har det varit av vikt att bygga större högtalare som kan 

spela starkare, ”mer watt”, för att publiken och musikerna skall kunna höra vad som framförs. 

Men skulle kunna säga att den förändring inom PA-tekniken som detta medförde har sin 

början ungefär vid tiden för Woodstockfestivalen 1969. Ett band som Beatles hade redan 

innan dess slutat att turnera för att de inte kunde höra sig själva då de blev överröstade av allt 

publikljud.2 Under åren som följde gick utvecklingen framåt. Högtalare och slutstegs uteffekt 

ökade så volymen kunde bli starkare. Monitorer på scenen blev en del av vardagen. Idag är 

det istället mer effektiv utrustning som eftersträvas. 

   

2.1 Mixerbord 

Digitala mixerbord har funnits på markanden i några år nu och används allt flitigare. 

Tillverkare som Yamaha, Tascam, Mackie, Behringer m.fl. gör alla olika stora mixerbord i 

olika utförande och i olika prisklasser. Dock är deras utförande eller tekniska detaljer 

ingenting som tillför något till denna uppsats. Om så ändå är fallet så förklaras detta i den 

löpande texten. Det förväntas dock av läsaren att han/hon har viss förståelse för hur mixerbord 

fungerar.  

 

2.2 Slutsteg 

I ett ljudsystem är slutsteget den sista komponenten innan signalen når högtalarna.3 

Deras främsta uppgift är att förse högtalarna med en ren odistad audiosignal. Hur detta 

fungerar beror på utförande och användning.  

Slutsteg finns i olika typer av klasser; A, B, AB, D.4 De olika klasserna är konstruerade 

olika och det är effektiviteten (effektförlust kontra uteffekt) som skiljer dem åt. De skiljer sig 

även när det gäller vikt.   

 

2.3 Medhörning 

De traditionella monitorer som används för medhörning till musiker är lådor som 

placeras framför eller bredvid musikern på scengolvet, på engelska kallade wedge. Dessa kan 

                                                
2 MacDonald, 1994:179, 341 
3 Davis & Jones, 1990:193 
4 Även andra klasser förekommer, men dessa är de som används främst och är de mest etablerade.  
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vara aktiva eller passiva, och kan vara kopplade i ett eller flera system, beroende på hur 

många som behövs eller aux-tappningar5 som finns att tillgå. Dessa monitorer används för att 

musikern behöver höra vad han/hon spelar/sjunger. De används även för att musikern ofta 

behöver höra sina medmusiker så att samspelet dem emellan ska kunna fungera. Det sägs att 

individuella monitorer är en direkt utveckling av att musiker blev bortskämda med att ha så 

bra medhörning i inspelningssituationer.6 Detta resulterade sedan i en direkt utveckling av att 

musikerna kände ett behov av att höra sig själva och sina medmusiker. 

IEM, In-ear monitoring, var något som såg dagens ljus i slutet av 1987 och är ett system 

som utvecklades av Chrys Lindop och hans företag Garwood.7 Det kan lättast beskrivas som 

öronsnäckor som fungerar som musikerns monitorer. Under senare år har användningen av 

IEM blivit allt mer populär, inte minst på grund av att det är mer flexibelt än stationära 

monitorer och musikern kan röra sig mer fritt än tidigare. Detta då mottagarna som musikerna 

använder för att få ljud till sina snäckor är trådlösa. En annan omständighet som gjort 

användningen mer populär är att det är lättare då man som tekniker har större kontroll över 

vilka ljud som musikern hör; medmusiker, click-track, backing-tracks, m.m,8 men även över 

volymen. Musikern kan själv reglera hur hög ljudvolym han/hon vill ha i sina öron. En annan 

viktig fördel är att musikern minskar risken för hörselskador. Volymen i öronsnäckorna är 

lägre än den som behövs i monitorerna och volymen behövs inte höjas för att överösta andra 

ljudkällor. Det skall dock påpekas att IEM inte skall blandas ihop med vanliga öronsnäckor 

som används till MP3-spelare eller de hörlurar man ibland kan se trumslagare använda. De 

sistnämnda brukar vara välisolerade hörlurar som används istället för en wedge.9  

 

2.4 Multikabel 

För att det som spelas på scenen skall kunna höras ut genom högtalarna till publiken så 

behövs en multikabel mellan mixerbordet och scenen. Denna multikabel är en kabel som kan 

transportera flera olika ljudsignaler samtidigt. Från scenen skall först alla ljudsignaler till 

mixerbordet där teknikern kan reglera dem, för att sedan transporteras tillbaka till scenen, via 

slutsteg ut till högtalarna. Denna kabel är vanligtvis stor och tung då alla kanaler som skall 

användas behöver egen kabel i multikabeln.  

 

                                                
5 Aux - Auxiliary 
6 Davis & Jones, 1990:179 
7 http://www.garwood-radio.com/introduction/whoswho.html 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/In-ear_monitor 
9 Mellor, 2005. 
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3. Syfte och problemformulering 

Här nedan presenteras uppsatsens syfte och dess problemformuleringar. 

 

3.1 Syfte 

Idag används ofta en hel del analoga komponenter vid liveframträdanden, men finns där 

digitala lösningar som kan fungera bättre, eller vara lättare att använda? Syftet med denna 

uppsats är att verbalisera hur effektivisering av PA-tekniken kan se ut, i huvudsak med hjälp 

av den nya digitala teknik som idag finns tillgänglig, samt på ett vetenskapligt sätt redovisa 

för den mångfald av teknik som finns, med vad för syfte den kan användas och till vad för 

nytta. Uppsatsen vill även se till om det finns några enkla knep för att göra arbetet lättare. 

Detta bör i så fall ske på ett sätt som gynnar tekniker, musiker och mindre band.  

 

3.2 Problemformulering 

Denna undersöknings övergripande fråga är ’Hur kan PA-tekniken effektiviseras, främst 

med hjälp av dagens digitala teknik?’. Detta är en fråga som är väldigt stor i sitt omfång och 

berör ett enormt stort ämne. Därför har ett fåtal mindre frågor ställts upp för att ligga till 

grund för denna undersökning.  

 

De frågeställningar som ställts upp är: 

På vilket sätt kan den traditionella multikabeln ersättas med ett smidigare, digitalt, 

alternativ? 

Hur kan digital teknik användas till monitorer? 

Går det att underlätta arbetet kring soundcheck och förhindra feedback? 

I vilken grad kan mindre band utnyttja den digitala tekniken? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras och diskuteras i avsnittet 8. Slutsatser och 

Sammanfattande diskussion. 
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4. Avgränsning 

De avgränsningar som gjorts är främst för att denna uppsats inte skall bli alldeles för stor eller 

försvinna från ämnet. Avgränsningarnas främsta uppgift är till för att fokusera uppsatsens 

syfte. Att beröra allt inom PA-teknik måste anses som en, på denna nivå, övermäktig uppgift. 

Att i detalj gå in på all teknik och alla tillverkare som finns samt alla uttryck som används är 

inte något som ligger i linje med uppsatsens syfte. Vissa detaljer och information om 

tillverkare blir det, och mycket av informationen som presenteras kan i vissa fall förefalla lite 

väl långt från kärnpunkten. Men det är den övergripande vetskapen som genom dessa 

avgränsningar skall främjas.  

Vad uppsatsen vidare inte berör är en utförlig historik om den digitala teknikens 

introduktion. Ett intressant ämne visserligen, men inget som anses tillföra något till 

förståelsen av denna uppsats. Line-array-system berörs inte heller. Detta högtalarsystem är 

idag väldigt etablerat och dess fördelar/nackdelar har under en tid blivit vad som kan kallas 

allmängods, vilket gör att det inte är av intresse för denna uppsats. Uppsatsen berör inte heller 

det rent praktiska tillvägagångssättet under en livekonsert, olika digitala mixerbords utförande 

eller olika apparaturs faktiska kostnader.  
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5. Metod och källmaterial 

Metoden som använts i undersökningen har inneburit insamling och sammanställning av 

litteratur och källmaterial genom läsning av vetenskapliga skrifter, annan litteratur inom 

ämnet samt intervjuer. Denna information har sedan sammanställts på ett så vetenskapligt och 

korrekt sätt som möjligt. Intervjuerna som gjorts, dels formella, dels informella, har varit med 

personer som på ett eller annat sätt aktivt arbetar inom PA och med livemusik. Detta har 

inneburit professionella ljudfirmor, ljudtekniker, musiker, lärare inom ljudproduktion samt 

tillverkare av utrustning. Alla har som gemensam nämnare att de på olika sätt arbetar med 

ljud och musik i livesammanhang. Intervjuerna gjordes via telefon, mail och på tu man hand. 

Rent praktiskt så bads de intervjuade svara på de frågeställningar som presenterades i avsnitt 

3.2. Vid telefonintervjuer och de intervjuer som gjordes på tu man hand fördes en friare 

diskussion, ett samtal, mellan de intervjuade och uppsatsens författare. Intervjuerna 

presenteras inte var och en för sig eller som svar på enstaka frågor utan vävs in i uppsatsens 

redovisning av dess resultat. Detta då svaren inte alltid varit så konkreta eller tydliga som vore 

önskvärt vid en sådan typ av redovisning. Gärna hade fler intervjuobjekt använts, men trots att 

det inte är fler så har vad som framkommit av dessa varit av stor betydelse. Sedan skall 

nämnas att dessa intervjuer i mångt och mycket låg till grund för den vidare 

informationsinsamlingen och sammanställningen av den litteratur som sedan kom att 

användas. Slutligen skall nämnas att den litteratur som refereras till inte sällan ligger till grund 

för att styrka det som framkommit under intervjuerna. 
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6. Litteraturundersökning 

Eftersom författaren av uppsatsen själv är ljudtekniker/musiker så har dennes åsikter ibland 

kunnat komma nära till att bli något av ett källmaterial. Men författaren har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt hålla sig så opartisk som möjligt för att inte inverka på 

uppsatsens resultat, även då där funnits stunder som det inte varit lätt. Den kunskap som 

författaren själv besitter måste ändå sägas ha varit till hjälp då författaren lättare kunnat sätta 

sig in i de situationer som diskuterats och lästs om. Musikbranschen är en bransch mycket 

baserad på erfarenheter, och att inte låta erfarenheterna tala, vilket tilläts under intervjuer, 

skulle vara att negligera en stor tradition av kunnande.  

Den litteratur som använts i denna uppsats är främst vetenskapliga skrifter, böcker som 

berör ämnet ljudproduktion. 

Bland de böcker som använts kan nämnas Sound Reinforcement Handbook10, An 

introduction to digital audio11, Modern Recording Techniques12 och Jakten på det perfekta 

PA-ljudet13. Dessa berör alla olika typer av information angående ljudteknik.  

Sound Reinforcement Handbook är en tekniskt inriktad bok och beskriver ingående 

utrustning som används vid olika typer av ljudförstärkning, dels i livesammanhang, dels i 

stereoapparater. Boken bör närmast ses som en handbok som läsaren skall kunna använda för 

att förstå hur man arbetar med olika typer av ljudförstärkning. Den är även ett medel för läsare 

som vill lära sig viss baskunskap om förstärkning och elektronik som kan vara bra att känna 

till om man själv vill bygga ljudförstärkningssystem. Vad som man bör ha i åtanke vid läsning 

av denna bok är att den är skriven på uppdrag av Yamaha. Som läsare kan det därför vara bra 

att tänka igenom vad man läst en extra gång. Vem är det som tjänar på det som skrivits? Är 

det jag som läsare eller är det Yamaha som säljer olika typer av ljudutrustning? Frågan om det 

verkligen kan röra sig om fri forskning ligger inte långt borta. Författarna skriver att de 

samlade in mycket information med målet att skriva en bok som kunde användas som bra 

referenslitteratur. Men vidare skriver de att de fått mycket hjälp av Yamaha, och några 

referenser till deras källmaterial står inte att finna. Boken hör ändå hemma på denna lista av 

böcker av värde då det är en väldigt bred i sin beskrivning och berör ämnen som annars är 

svåra att finna.  

An introduction to digital audio ger en bra bild av hur digitalt ljud är uppbyggt och hur 

den digitala överföringen går till. I kapitlet Transmission berörs överföring mellan olika 
                                                
10 Davis & Jones, 1990. 
11 Watkinson, 2002. 
12 Huber & Runestein, 2001. 
13 Nicklasson, 2006. 
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medier vid ljudinspelning och ljudredigering m.m. samt hur de olika digitala språken, 

kodningarna, och överföring via olika typer av kablar fungerar. Boken tar även upp en hel del 

om standarder och annat som hjälper till för en större förståelse inom ämnet digital 

ljudöverföring. 

I Modern Recording Techniques talas det främst om, vilket framgår av namnet, 

inspelningsteknik. Varför denna bok använts som underlag till denna uppsats är då även den 

berör viktiga punkter som digital överföring mellan medier, AES/EBU-standard m.m. Även 

då den information som stått att finna i boken inte letat sig in som referenser i texten, så har 

den hjälpt uppsatsförfattaren att få en större förståelse inför digitalt ljud. Utan denna förståelse 

skulle inte slutsatser och diskussion föras på ett uppriktigt sätt. 

Jakten på det perfekta PA-ljudet14 är en av de få böcker som på svenska berör PA-

teknik. Det är en bok som både teoretiskt och praktiskt talar om PA-teknik. Nicklasson berör 

utrustning, ljudteknikern och genomförandet under livekonserter samt ljudlära. Dock är 

Nicklassons bok väldigt sparsmakad när det kommer till digitalteknik men berör vissa 

intressanta punkter och visar på både för och nackdelar. En intressant sak som nämns i boken 

är att Nicklasson anser att ”utvecklingen går mot bättre och bättre digital teknik (som låter 

mer analogt...)”15 Själv så tycker jag den åsikten är lite underlig. Om det ljud som förstärks 

skall låta så naturligt som möjligt, innebär det då att det låter analogt? Eller är det så att 

Nicklasson kommer från en analog bakgrund och anser att analogt förstärkt ljud är det 

ljudideal som är att föredra? Det närmaste några svar jag kan finna är när Nicklasson 

beskriver att det idag, parallellt med den digitala teknikens utveckling, ”pågår en massiv 

nyproduktion och marknadsföring av gammal analog teknik (gärna med rör)”16 för att 

kompensera ”för den upplevda ’värme’ i ljudet”17, som saknas i det digitalt förstärkta ljudet. 

Han anser att den analoga teknikens ”värme” är vad som är det ljudideal som idag finns, men 

tror att det kan komma att ändras till den digitala teknikens ”renare” ljud. Hur det än står till 

med den saken så är det en intressant debatt. 

Vidare kan nämnas två tidskriftsartiklar ur Sound on Sound som varit till stor hjälp inför 

denna uppsats tillkomst. Loud and Light: All about Class-D amplification18 och Mr. Monitor. 

Chris Trimby; Monitor engineering19.  

                                                
14 Nicklasson, 2006. 
15 Nicklasson, 2006:385 
16 Nicklasson, 2006:385 
17 Nicklasson, 2006:385 
18 Mellor, 2006. 
19 Gale, 2006. 
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Loud and Light berör olika typer av slutsteg och hur de används för att förstärka ljud. 

Främst är artikeln inriktad på klass-D förstärkning, men den beskriver även effekt- och 

konstruktionsskillnader mellan olika klasser av slutsteg. Artikeln talar även om den 

utvecklingspotential som finns, vad som är nära förestående, samt i vilken riktning 

utvecklingen rör sig. 

Mr. Monitor är en artikel som handlar om monitorteknikern Chris Trimby. Det är en 

artikel som i huvudsak är byggd på en längre intervju med Thimby. För denna uppsats är den 

av vikt, då den tar upp väsentliga aspekter på monitorljud. Som exempel så tar artikeln upp 

”In-ear monitoring” och de problem/fördelar som det för med sig, utifrån en monitorteknikers 

perspektiv. Annat som berörs är för-/nackdelar med digital teknik, trådlösa system och annat 

som berör musiker på scen, sett ur just en teknikers ögon. Det som i artikeln nämns om 

tekniska detaljer är hämtade från Trimby, vilket gör att det är i dessa tillfällen man bör vara 

lite försiktig och fundera hur vetenskaplig framställningen är. 

Vad som saknas hos böckerna Sound Reinforcement Handbook och Modern Recording 

Techniques är intersubjektivitet. Vid läsning av dessa så är det svårt att som forskare själv 

upprepa vad dessa böckers författare gjort. Dessa böcker saknar förutom tydliga källor, 

referenser. An introduction to digital audio, å andra sidan, redovisar detta på ett bra sätt som 

gör att det blir en mer trovärdig bok än de andra två och, ur forskningssynpunkt, mest seriös. 

Ser man det från andra sidan så har det troligen funnits en bättre vetenskaplig miljö när Sound 

Reinforcement Handbook och Modern Recording Techniques skrevs. Detta då båda dessa 

böcker är skrivna av två författare vardera. Dessa har kunnat bolla idéer med varandra, vara 

kritiska mot den andras fynd samt kunnat föra diskussioner om vad man kommit fram till. An 

introduction to digital audio är skriven av en ensam författare, som inte någonstans nämner 

någon vän eller liknande som varit hjälpsam i processen. Förhoppningsvis har han varit 

självkritisk och bollat sina fynd mot varandra för att kunna framställa en så sanningsenlig bild 

som möjligt.  

Även hus Jakten på det perfekta PA-ljudet så kan man fråga sig om hur det är med 

intersubjektiviteten. Men av någon anledning, troligen att den är på svenska, så är jag inte lika 

skeptisk som mot de tidigare nämnda. Visst skulle jag gärna sätt hänvisningar till annan 

litteratur, men Nicklasson döljer inte det faktum att han haft mycket hjälp av kunniga personer 

inom området som hjälpt till med faktagranskning. Jag märker att vad som presenteras inte är 

taget ur luften utan det som står i boken står där av en anledning. 

Av de två artiklarna så saknas även här intersubjektivitet hos Loud and Light, men hos 

Mr. Monitor så kan en egen intervju med Chris Trimby alltid göras. Nu kanske inte en 
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intervju kan ses som en vetenskaplig undersökning utan snarare som en journalistisk 

redogörelse, men artikeln tillför något som böckerna saknar; närhet till ämnet. Chris Trimby 

jobbar dagligen med ljud, TV och PA, och hans erfarenheter är något som bör vara av stor 

vikt, speciellt för personer som själv vill in på samma arbetsmarknad. Man kan närmare inte 

läsa sig till all kunskap. Det går inte alltid heller att förklara all kunskap man som tekniker 

eller musiker har. Därför är en artikelintervju en utmärkt väg att närma sig den kunskapen då 

det är intervjuobjektets egna erfarenheter och tankar som presenteras.  

Då även Mellor i sin artikel inte hänvisar till något källmaterial så märks det att han är 

insatt i ämnet och bekant med den teknik som han beskriver, vilket gör att hans validitet 

stärks.
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom uppsatsens undersökning. Alla 

resultat behandlar inte digitala lösningar, men faller under kategorin att ”effektivisera PA-

tekniken”. 

 

7.1 Teknikers perspektiv 

Under intervjuerna som gjorts om hur arbetet kring en livekonsert idag ser ut så är det 

många olika problem som nämns. Det första som nämns brukade dock vara att utrustningen 

som funnits fram till idag är stor och tung. Ett analogt mixerbord (bild 1) som skall klara av 

32, 48, 64 eller fler kanaler tar både stor plats, är inte sällan nästan ett par meter långt och 

nära en och en halv meter djupt. 

 

 djup 

       längd 
Bild 1.20 Soundcraft Series Two  

 
Även de externa 19” effektrack som används är ofta en och en halv meter höga, och ca 

en meter djupa. Dessa tar som kanske förstås stor plats och är tunga att frakta. Detta resulterar 

i att det kan ta ganska lång tid att förbereda en livekonsert och ställa i ordning all utrustning 

som skall användas. I och med den digitala teknikens introduktion så har arbetet förenklats 

avsevärt. Det behövs idag inte lika mycket utrustning som tidigare och behöver inte vara lika 

tungt eller ta lika lång tid att iordningsställa.   

Enligt Mats Rundlöv på Yamaha och andra som intervjuats så är det allmänna intrycket 

av den digitala tekniken positivt. De ser möjligheterna och den potential som bjuds. Dels en 

kostnadseffektivisering, dels en reducering i utrymme och vikt. ”Man vill bära så lite som 

möjligt”21. 

                                                
20 © Soundcraft 2007 - http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=10  
21 Peter Olsson, Ljus & Nöje 



 14 
 
 

Enligt en artikel från 5 juli 2006 i lsionline22 så har det spanska företaget Vieta 

introducerat trådlösa högtalare, kallade So Line23. Fördelen med dessa är att man slipper 

kablage, men de spelar ljud i mono och är rundstrålande. Bästa användningsområdet måste 

vara olika typer av ljudinstallationer. Varför denna teknik nämns är för att etablera tanken om 

en användning vid konserter eller andra PA-tekniska användningsområden. Om detta kan 

komma att gälla så har i och med denna tekniks introducerande ett stort steg tagits mot ett 

effektivare arbete och en ny PA-teknik. Bara att tekniken existerar och kan användas idag, då 

med inriktning mot medieinstallationer, visar på en nydanande utveckling och intressant 

framtid. 

 

7.1.1 FOH. 

Om vi först ser till FOH24 så behövs inte längre stora effektrack, d.v.s. externa 

effekter, och tillhörande kablage som traditionellt använts. Numera finns det en mängd 

digitala mixerbord (bild 2) som har alla nödvändiga effekter inbyggda. Dessa digitala 

mixerbord är oftast mindre i storlek och tar därför inte lika stor plats som analoga mixerbord.  

”Att tekniken gör så att det blir mindre vikt är något som är väldigt positivt” som Göran 

Skedung säger. 

Man kan använda sig av olika layers, lager. Om man på ett analogt mixerbord 

har trettiotvå kanaler och lika många reglar för att styra dem, så kan man med ett digitalt 

mixerbord ha sexton reglar men två lager. Du kan styra alla trettiotvå kanaler med sexton 

reglar, beroende på vilket lager man ställt in mixerbordet på att styra. Problemet med detta är 

dock att det kan vara lite svårt att ha full kontroll över alla kanaler, men man vinner i både 

vikt och storlek.  

Även EQ25 och auxtappningar har rationaliserats bort med digitala mixerbord. I 

stället för att som på analoga mixerbord fysiskt ha eq och auxtappningar för varje kanal, så 

kommer du med digitala mixerbord åt dessa, enkelt förklarat, genom att trycka på en knapp 

och ställa in de önskade värdena i en display.  

 

                                                
22 http://www.lsionline.co.uk/news/email_story.asp?ID=QO04ZH 
23 http://www.vietapro.com/site/index.php?language=eng 
24 FOH, Front Of House, kallas teknikerns mixplats på vilken mixerbord och effekter finns placerade.  
25 EQ, Equlizer. 
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Bild 2.26 Yamaha DM1000V2 

 

De digitala mixerborden är alltså oftast mindre i storlek och väger inte lika 

mycket som analoga mixerbord, vilket enligt många bedömare är den största vinsten som den 

digitala tekniken medfört. Att det sedan inte behövs extra kablage eller plats för externa 

effekter är också en stor vinst för tekniker. Detta då vikten är mindre och tiden det annars tar 

att koppla samman alla effekter till önskad kanal på mixerbordet försvinner.  

En annan fördel men digitala mixerbord är att man kan automatisera, något som 

kanske är mer användbart i teatersammanhang än under livekonserter. Det är enkelt att under 

repetitioner programmera in hur volymer, effekter och annat skall reagera under ett visst 

skeende. En annan stor möjlighet med digitala mixerbord är att det är lätt att spara alla 

inställningar i minnet och återkalla dem med en enkel knapptryckning.27 Under en 

musikfestival så kan de olika bandens inställningar ställas in och sparas på olika platser i 

mixerns minne, för att sedan plockas fram när det är ett speciellt bands tur att spela. ”Genom 

att man kan automatisera och spara inställningar så kan man underlätta det senare arbetet 

genom att under produktionsrepetitioner öva in vad som skall ske under framträdandet.”28  

 

7.2 Multikabel via nätverk 

Enligt Anders Udell, Ljudbolaget i Tranås AB, så vore en bra lösning på en digital 

multikabel något som verkligen vore användbart. Han säger dock att den inte bör vara allt för 

dyr, att den skall vara hållbar och att AD/DA omvandlingen bör vara snabb och felfri. Enligt 

Martin Andersson på Labgruppen så är branschen intresserad av nya effektiva system, och 

                                                
26 © Yamaha 2007 – http://www.yamahaproaudio.com/products/mixers/dm1000/index.html 
27 Nicklasson, 2006:88 
28 Mats Rundlöv, Yamaha. 
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därför kan även slutsteg samordnas digitalt (se 7.8 Slutsteg). En positiv sak med de digitala 

multikablarna är att de ”är mycket tunnare än traditionella (analoga) multikablar.”29 De blir 

därför inte lika tunga att bära och tar inte lika stor plats.  

I detta kapitel beskrivs olika typer av system som kan användas för att ersätta den 

traditionella multikabeln. Avsnittet är skrivet på ett sådant sätt att det skall hjälpa läsaren att 

få en större förståelse inför de olika alternativen. Olika tillverkare har olika lösningar och 

antalet kanaler begränsas av vilken typ av kabel som används. För mer djupgående 

information hänvisas till de källor som anges.  

 

 7.2.1 CAT 5 

 CAT 5, eller category 5, är en nätverkskabel som i vardagligt bruk till största del 

används inom datorvärlden, och även benämns som Ethernet kabel. Numera är det standarden 

CAT 5E som används, en typ av kabel stöder frekvenser upp till 100MHz och 1000Mbps.30 

Detta via Ethernet som är en familj av protokoll för lokala nätverk, standardiserat som IEEE 

802.3x. Den standardiserade kontakten som används vid koppling kallas RJ4531. CAT 5E kan 

idag ersätta den traditionella multikabeln då den analoga ljudinformation som förs genom en 

multikabel kan föras digitalt via en CAT 5E kabel. Vad som dock behövs är någon typ av 

system för att transportera och omkoda informationen.  

  

 7.2.2 CobraNet 

 Cirrus Logic är ett av de företag som idag tillhandahåller system med Ethernet 

kabel, och har arbetat fram vad de kallar CobraNet32, ett system som företag som Yamaha har 

tagit fasta på. Det är ett nätverksprotokoll som gör det möjligt att transportera flera olika 

audio- och kontrollkanaler via en Ethernet kabel. Man kan alltså koppla samman scen och 

mixerbord då signaler förs via en enkel kabel till olika punkter. De olika punkterna kan 

användas till att koppla in mikrofoner eller för att förse scenmonitorer med signal. 

 

 7.2.3 EtherSound 

 Ett annat nätverksprotokoll som finns är Digigrams ’EtherSound’33 som är fullt 

                                                
29 Nicklasson, 2006:45 
30 http://www.webopedia.com/TERM/C/Cat_5.html 
31 http://yoda.uvi.edu/InfoTech/rj45.htm 
32 http://www.cobranet.info 
33 http://www.ethersound.com/technology/overview.php 
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kompatibelt med Ethernet, fiberoptik34 och VLAN35 och kan användas till mixerbord, 

slutsteg, aktiva högtalare och annat. EtherSound är ett nätverksprotokoll som introducerades 

2001 och utvecklats med mål att ha så låg latency som möjligt. EtherSound skriver själva att 

”no other protocol offers such low latency with such a high channel count and sample 

rates”36. Detta då det enligt dem i ett större ljudsystem är latency som är den största boven. 64 

kanaler, 24bit/48kHz, plus kontroll- och övervakningssignaler kan med lätthet transporteras i 

båda riktningar via en ensam kabel.37 Med EtherSound ES-Giga som kan transportera 1 

Gigabyte per sekund så har antalet kanaler i båda riktningarna ökat till 256 st.38 

  

 7.2.4 Fiberoptik och firewire 

 Andra varianter som kan användas är fiberoptik och Firewire39. Fördelarna för 

fiberoptik jämfört med elektriskt kablage är främst att de inte genererar eller störs av 

elektromagnetiska fält om kan uppstå.40 Exempel på detta är Toshibas ’TOSLink’41 och 

’Optocore’42.  

 När det gäller Firewire är problemet att det främst är tänkt till överföring av 

datainformation, och då inte över så långt avstånd som krävs vid konserter, installationer m.m. 

Vid skrivandet av Watkinsons bok så fanns det en tanke på en optisk fiberversion av Firewire 

med en hastighet av 1 Gigabyte per sekund43. Det närmaste som stått att finna är EtherSounds 

ES-Giga, men om det är den som åsyftas är svårt att svara på. 

 

 7.2.5 VLAN 

 Något som numera används är VLAN (viritual local area network)44 som går ut 

på att olika användare kan dela på fysiska nätverk. Det blir flera virtuella nätverk med olika 

åtkomst för olika användare, men en och samma Ethernetkabel. Inom ljudtekniken fungerar 

detta bra när man skall tilldela olika zoner olika ljud. Exempelvis kan man skicka olika ljud 

till olika högtalare, vilket kan komma väl till pass under olika typer av installationer, eller när 

man vill transportera olika ljud från olika plaster på scenen. 

                                                
34 se 7.2.4 Fiberoptik och firewire 
35 se 7.2.5 VLAN 
36 http://www.ethersound.com/download/getinfo.php?edl_key=25 
37 http://www.ethersound.com/download/getinfo.php?edl_key=27 
38 http://www.ethersound.com/download/getinfo.php?edl_key=26 
39 ™ Apple Computer Inc. Går även under betäckningen IEEE 1394. 
40 Watkinson, 2002:263 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/TOSLINK 
42 http://www.optocore.de 
43 Watkinson, 2002:276 
44 http://susning.nu/VLAN 
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 7.2.6 NAI48-ES 

 Yamaha använder nu vad som bäst kan beskrivas som en ”digital multikabel” 

kombinerat med EtherSound och Ethernet kabel. Genom att använda EtherSound, digitala 

mixerbord och Yamahas ’NAI48-ES’45 interface så sägs man kunna få ned längden på 

mikrofonkabel och man slipper den stora tjocka multikabeln. Interfacet kan kopplas samman 

med någon av Yamahas olika mottagare som finns i olika utförande och för olika många 

kanaler. Enkelt förklarat är dessa flerkanaliga mikrofonförstärkare, stage-boxar, med AD-

omvandlare.46 

 

7.3 Monitorer 

 
To create a musical performance, two things need to happen; 

Your audience need to hear you, and you need to hear yourself. 
 - David Mellor, Sound On Sound, December 2005 

 

Idag används till övervägande del monitorer som placeras framför, eller bredvid, de 

musiker som behöver, på engelska kallade wedge. Hur de är konstruerade kan variera 

beroende på tillverkare, tänkt funktion och annat. Gemensamt med alla är ändå att de tar plats, 

dels på scenen, dels vid transport och förvaring. Med ”in-ear monitoring”47 behöver man inte 

dessa monitorer, utan alla musiker kan i stället ha öronsnäckor. Man slipper då problemet med 

rundgång som kan uppstå och musikerna kan tydligare få vad de vill höra i sina öronsnäckor. 

Men kan inte musiker sköta sin egen monitorlyssning? Skulle man inte kunna ha en liten 

mixer vid sidan av sin monitor med vilken man själv reglerar sitt monitorljud? Eller som 

Andres Scott sa: ”Varför inte ha en digital display inbyggd i monitorn?”. Denna skulle kunna 

styra alla signaler som kommer in där via en ”Cat 5E” kabel. Dessa frågor diskuteras 

utförligare i avsnitt 8. Slutsatser och sammanfattande diskussion. 

 

7.4 Feedback 

Ett stort problem som kan uppstå under liveframträdanden är feedback, eller med ett 

svenskt ord – rundgång. Detta är ett problem som man förr eller senare kommer att stöta på. 

Störst är troligen detta problem när det gäller sången. För att exemplifiera; sångaren sjunger in 

                                                
45 http://www.expandore.com/product/Pro_Audio/Yamaha/Interfaces/NAI48ES.htm 
46 http://www.expandore.com/product/Pro_Audio/Yamaha/Interfaces/NAI48ES.htm 
47 Se 7.7 In-ear monitoring. 
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i sin vokalmikrofon. Det ljud som frammanas går dels ut i högtalarna riktade mot publiken, 

dels ut genom sångarens monitor så att han kan höra vad han sjunger. Problemet uppstår när 

det ljud som sångaren frammanar, genom monitorn, läcker tillbaka in i mikrofonen. Ljudet 

förstärks då ytterligare en gång och det, för tekniker och musiker välbekanta ylandet 

uppstår.48 För att minska riskerna för dessa problem att uppstå så finns det några enkla knep.49  

1. Placera mikrofonen så nära ljudkällan som möjligt.  

2. Få ljudkällan att bli så stark som möjligt.  

3. Placera monitorer så långt bort från ljudkällan som möjligt.  

4. Vinkla mikrofonen bort från monitorn och monitorn bort från mikrofonen. 

Alternativt, placera monitorn så att dess ljud kommer från det håll mikrofonen har sin sämsta 

upptagningsförmåga.  

5. Håll nere monitorns ljudnivå så mycket som situationen tillåter. 

6. Equalisera bort de värst utsatta frekvensområdena.  

Att lyckas med, eller tillåtas alla dessa punkter, kan ibland vara svårt, om inte omöjligt. 

Svårast kan nog vara punkt 3. För att musikern skall kunna höra allt på ett så bra sätt som 

möjligt så kan monitorn inte vara hur långt bort från musikern som helst, utan en kompromiss 

måste tillgodoses. Andra knep som kan komma väl tillpass är att använda mikrofonstativ. 

Detta är inget problem förrän vi kommer till sångaren, eller andra musiker som har en tendens 

till att vilja röra sig fritt över scenen. Musiker står inte alltid stilla på det ställe där det är minst 

risk för feedback så ökar riskerna. De kan komma närmare monitorer eller sidohögtalare och 

feedback kan uppstå. Om man kan övertyga musikern att stå still vid ett mikrofonstativ så har 

man kommit ett långt steg på väg. Något som då kan blir en kompromiss när det gäller 

framträdandets gestaltning. En annan sak som kan vara ett problem med sångare är deras 

mikrofonhållning. Om sångaren håller mikrofonen i botten av puffskyddet så täpper han/hon 

igen den bakre delen och risken för feedback ökar.50 Ytterligare ett knep som kan tas till är att 

fasvända ljudkällan eller monitorn.51 Om man inte får bukt med sin feedback så finns det 

annan hjälp att få. Så kallade ”feedback suppression” moduler gör att en något högre volym 

kan spelas innan det blir feedback, och ibland kan det vara allt som behövs för att få en 

tydligare ljudbild. Dessa fungerar så att de lär sig känna igen starka transienter i ljudet och 

filtrerar bort dessa med väldigt smala filter. Enkelt förklarat är detta en EQ som känner igen 

frekvenser i riskzonen, eller en kompressor som arbetar inom ett väldigt smalt frekvensband. 
                                                
48 Mellor, 2005 
49 Mellor, 2005. Översatta och något modifierade av uppsatsförfattaren. 
50 Mellor, 2004 
51 Davis & Jones, 1990:186 ff. 
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Feedbacken måste först höras innan systemet kan känna igen den, med systemen brukar ofta 

ha en väldigt snabb responstid.52 Sen är det viktigt att komma ihåg att dessa moduler inte är 

musikaliska utan rent tekniskt känner av den feedback som uppstår. De vet inte hur det låter.53 

Dessa ”feedback suppression” moduler är någonting som enligt Sören Johansson enkelt borde 

kunna gå att överföra till datorer och digitala mixerbord. En typ av automatisk 

rundgångsanalys. ”Man kan låta ett brum ljuda och låta datorn söka efter de frekvenser som är 

i riskzonen. Sen så kan datorn skära bort de frekvenser och minimera problemet.”54 

Slutligen skall nämnas att ett bra knep är att mixa sången fem, sex dB55 lägre än den 

volym då feedback uppstår och sedan balansera de övriga instrumenten utifrån det. Sången 

drunknar då inte i den totala ljudbilden. Dessutom finns extra volym att ta till om så skulle 

behövas.56  

 

7.5 Soundcheck-teknik. 

När ett liveframträdande skall genomföras är det viktigt att man känner till hur 

situationen ser ut innan det är dags för själva framträdandet. Under soundcheck så skall alla 

inställningar göras och musiker samt tekniker skall veta vad som förväntas under 

framträdandet; vilka mikrofoner som skall användas och vilka kanaler mikrofonerna finns på. 

Är det flera band som skall uppträda under samma kväll; festival, huvudakt och förband, så 

kan tiden för soundcheck reduceras avsevärt. Det är då viktigt att både musiker och tekniker 

kan ta tillvara på den tid som bjuds. Från bandens sida kan det handla om att bestämma vilka 

två, tre låtar som representerar deras sound för att sedan spela dessa under soundcheck. Det 

lönar sig även om de har berättat för teknikern (eventuellt för monitorteknikern om sådan 

finns att tillgå) ungefär vad de vill höra i sina monitorer. För teknikern handlar mycket om 

erfarenhet och att känna till hur det brukar fungera i de olika situationer som uppstår.57 Om 

det nu inte finns någon monitortekniker så är det viktigt för FOH-teknikern och musikerna att 

ha en så tydlig dialog som möjligt. Detta då det ofta kan uppstå missförstånd mellan de båda 

parterna om vad som egentligen menas. Ett problem med musikernas medhörning som kan 

uppstå är att de under liveframträdandet inte alls hör lika bra som under soundcheck. Detta 

kan ofta bero på att när monitorljudet ställs in under soundcheck så överhör musikerna 

                                                
52 Mellor, 2004 
53 Nicklasson, 2006:96 
54 Sören Johansson 
55 dB - Decibel 
56 Mellor, 2004 
57 Mellor, 2005 
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”utljudet”58. Musikerna baserar då sin uppfattning av vad de hör i monitorn samt det läckage 

eller de reflexer som kan komma från utljudet via den tomma lokalen. För att enkelt komma 

tillrätta med detta problem så kan man ställa in monitorljudet utan att ha igång något ljud ut i 

utljudshögtalarna, eller åtminstone ha en reducerad volym.59 När sedan publiken fyller lokalen 

så fungerar de som absorbenter och de reflexer eller det läckage som musikerna annars hörde, 

är nu borta.  

Hur man skall genomföra att soundcheck finns det ett antal varianter av men det 

vanligaste är att man tar ett instrument i taget och börjar med trummorna.60 Men att ”stämma 

om trummorna och ändra mikrofonernas placering kan vara minst lika viktigt för att få en så 

bra helhet som möjligt”61 innan man börjar ändra i frekvenser. Något som är bra att tillämpa 

på alla instrument. 

 

7.6 Self adjusting monitoring 

Om musiker alltid klagar över ljudet i deras medhörning, varför inte ge dem full kontroll 

själva? Ett intressant system är ’BOSE L1’ (se 7.6.1) med kombinerade högtalare och 

monitorer, men det är inte alltid som det är en så bra idé. Visst blir det en sak mindre för 

teknikern att tänka på, men det blir istället musikern som måste tänka på det. Istället för att 

bara koncentrera sig på sitt uppträdande så måste de nu även tänka på hur de vill att deras 

medhörning skall låta, och det kan ta lång tid att lära sig att få till ett bra monitorljud. Ett 

annat vanligt problem för nybörjare att öka volymen på det som är svagt. Detta kan kringgås 

genom att tänka på att bara vrida upp volymen på de instrument som man behöver höra för att 

själv prestera bra. Slutligen kan det vara svårt för ovana att hantera de problem som kan 

uppstå med monitorer; feedback och andra frekvensrelaterade problem.62 Men många mindre 

band sköter ju ofta sin egen medhörning och sitt eget utljud, så för dem kanske det inte är en 

så dum idé.  

Till viss del så används redan self adjusting monitoring. Detta via In-ear monitoring som 

presenteras nedan. Om det går att kombinera Self adjustin monitoring med In-ear monitoring 

presenteras i avsnitt 7.8 och diskuteras utförligare nedan (se 8. Slutsatser och sammanfattande 

diskussion). 

 
                                                
58 Det ljud som går ut genom de högtalare som är riktade mot den kommande publiken. Uppsatsförfattarens 
förklaring. 
59 Mellor, 2005 
60 Nicklasson, 2006:295 
61 Sören Johansson. 
62 Mellor, 2005 
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 7.6.1 BOSE L1 

 ’BOSE L1’63 är ett kombinerat högtalar/monitor-system som tillhandahålls av 

BOSE. Alla musiker får sin egen högtalare som placeras bakom dem på scenen. Denna 

högtalare har musikerna själva full kontroll över och den fungerar som deras monitor. 

Samtidigt agerar den utljudshögtalare. Publiken hör alltså det som musikern hör.  

BOSE anser att ’Musicians were suddenly spending much more of their time 

assembling, transporting, setting up, and debugging their amplification systems’64. Kontrollen 

har förflyttats bort ifrån musikerna. En annan sak som BOSE påpekar är att publiken får en 

lägre tillfredställelse av att se musiker framträda på scenen, samtidigt som ljudet inte kommer 

ifrån den plats där de befinner sig. Hur det egentligen förhåller sig med den saken får här vara 

osagt. I och med BOSE system med en högtalare bakom varje musiker så hör musikern, 

medmusikanterna och publiken i stort sett samma ljud, något som BOSE ser som en stor 

fördel. Nackdelen måste sägas vara att kontrollen hamnar i händerna på musikerna, som nu 

måste tänka på att få ett bra ljud istället för att helt inrikta sig på att prestera bra musikaliskt. 

En annan sak som rent logiskt borde vara nära förestående vid denna typ av system är 

feedback. BOSE nämner inte detta fenomen, förståligt nog, men om en musiker och dennes 

mikrofon står placerad framför en högtalare så borde det finnas en övervägande risk för 

feedback.  

 

7.7 In-ear monitoring 
 

There’s a whole in-ear/wedge confrontation 
 with people who don’t really know how to use them… 

- Chris Trimby, Sound On Sound, Mars 2006. 
 

In-ear monitoring (IEM) kan enklast beskrivas som små trådlöst kopplade öronsnäckor 

som används till medhörning för musiker istället för högtalare som placeras på scenen framför 

eller bredvid musikern. För FOH teknikern är den stora fördelen att han/hon kan få större 

kontroll över det ljud som kommer från högtalarna till publiken. Han slipper att bry sig om 

feedback och andra störningsmoment och inrikta sig på att få ett så bra utljud som möjligt.65 

                                                
63 

http://www.bose.com/controller?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/musicians/technology/l1_techno

logy.jsp&ck=0 
64 
http://www.bose.com/controller?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/musicians/new_approach.jsp&ck=0 
65 http://www.garwood-radio.com/introduction/white_paper.html 



 23 
 
 

Men om teknikern, eller för den delen musikern, inte känner till hur utrustningen fungerar så 

hjälper inte tekniken till. Att tvista om in-ear eller wedge är att föredra kan anses som en 

värdig diskussion, men det hela handlar i slutändan om hur väl man kan sitt hantverk.  

Med IEM så har man även minskat den plats som monitorer tar upp på scenen, vid 

transport och förvaring, och det är inte alls lika tungt. Om man nu kan kombinera IEM med 

self adjusting monitoring, self adjusting IEM66, så kan man komma ett väldigt långt steg på 

väg mot ett effektivare arbete för teknikern. Teknikern slipper tänka lika mycket på 

musikernas medhörning och kan i stort lämna det i musikernas egna händer för att helt inrikta 

sig på det ljud som publiken hör. För musikerna så handlar det om att få mer kontroll över vad 

de hör i sina monitorer. De kan inte ställa till det för sina medmusiker genom att spill från 

deras monitorer stör. En nackdel kan dock vara att de inte har någon att skylla på om det inte 

låter som de själva vill. Om det här är något som kommer att slå igenom mer än det gör idag 

får tiden utvisa.  

 

7.8 Slutsteg 

Idag så är klass-D slutsteg den typ av slutsteg som genererar stört effekt med minst 

förlust (värme m.m.) och som inte väger så mycket som många andra slutsteg. Den nackdelen 

som stått att finna är att då de är optimerade för så mycket effekt som möjligt, så inverkar det 

till viss del på ljudkvalitén.67 ”Dålig dämpfaktor, högt brus och ibland hög distorsion”68 är 

också nackdelar som nämns. Nu kan det ju diskuteras vad som anses som ljudkvalitet, men 

den diskussionen lämnas till andra författare. I klass-D slutsteg finns det en ”comparator”, 

summaförstärkare. Denna komponent är till för att vid signal maximera tillförseln av signal ut 

från slutsteget och för att när det inte är en signal, strypa tillförseln. Allt för att, enkelt 

förklarat, inte få en förlust bestående av värme som annars gör att man inte kan få ut lika stor 

effekt. Men det är en analog krets, och en tanke är om man skulle kunna byta ut den mot ett 

digitalt relä. Detta relä skulle teknikern kunna styra på ett enkelt sätt och ställa in så att bara 

den ljudsignal man vill få till högtalarna kommer dit. På så sätt skulle effektförlusten kuna 

reduceras ytterligare. 

Där finns numera även slutsteg som samordnas digitalt. För att exemplifiera så har 

Labgruppen introducerat 12 kg lätta (om man jämför med många andra) slutsteg kallade C 

                                                
66 Self adjusting IEM är uppsatsförfattarens egen idé och benämning på denna teknik. 
67 http://www.labgruppen.com/media/C_TB_protect_features_v2(1).pdf 
68 Nicklasson, 2006:125 
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series69 som kopplas samman via Eternet70. LAB’s system NomadLink®71 tillåter 60st C 

series slutsteg med 4 kanaler i varje, och 16 olika subnet’s, enklast förklarat som zoner, att 

fungera samtidigt. Totalt blir det 3840 slutstegskanaler att tillgå, som kan styras via ett PC-

baserat datorprogram. Exempelvis kan individuella kanaler solas och startas/stängas av. Vid 

installationer är detta system ett bra alternativ, men ljudutgångarna är inte lämpade för 

livebruk. Detta beror på att de kablage-kopplingar som måste göras görs genom att skruva fast 

kabeln via en skruvanordning på slutsteget.  

Martin Andersson på Lab.gruppen säger att allt inom PA-teknik inte är digitalt idag, och 

att det är en lång väg tills det kan bli det. Men genom att jobba mot en så enkel hantering som 

möjligt, AD/DA-omvandling i slutsteg, digitala multikablar m.m., så kan tekniken bli 

effektivare och bättre. 

 

7.9 Liveljud för mindre band. 

Detta avsnitt baseras till övervägande del på en intervju med Johan Nordin, medlem i 

bandet ’What about a band’. 

Johan Nordin och hans forna band JELL hade i sin replokal en mindre PA-anläggning 

som de kan använda under livekonserter. Till detta system fanns även en dator med ljudkort 

som användas som inspelningsutrustning. Den tredje advent 2005 använde de under en 

konsert den utrustning som de har tillgänglig i deras replokal. Genom att använda sig av en 

dator med inspelningsprogrammet ProTools kunde de samtidigt som de spelade in konserten 

även använda datorn som livemixer. Förutom ProTools och datorn användes två stycken 

ljudkort med åtta ingångar vardera samt utgångar som till fördel användes till monitorer. Den 

stationära datorn stod på scenen, utan skärm. Ljudkorten var på scenen sammankopplade med 

datorn, och i dessa kopplades instrumentens mikrofoner in. Ute i lokalen, bland publiken, 

fanns en bärbar dator som via Ethernetkabel var sammankopplad med datorn på scenen. Den 

bärbara datorn användes alltså till att styra inspelningsprogrammet och användes dessutom till 

att mixa konsertljudet. Att utrustningen fungerade och att det gick att genomföra hade de 

testat innan konserten så det visste att allt fungerade. Efter denna gång i december 2005 så har 

det dock inte genomfört denna typ av konsert igen.  

Johan berättade att de i replokalen hellre använder sig av en analog mixer istället för att 

använda den som finns i datorn. De anser att det är enklare om man vill ändra något snabbt, 

                                                
69 http://www.labgruppen.com/default.asp?id=8243 
70 se 2.4 Multikabel 
71 http://www.labgruppen.com/Default.asp?Id=9430 
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man behöver inte in i datorn och ordna. Dock går signalen redan via datorn då den används 

till att spela in ibland. Line ut från datorns ljudkort till line in i den analoga mixern.  
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8. Slutsatser och sammanfattande diskussion  

Här följer en diskussion om de resultat som tidigare presenterats. Slutsatserna kommer att 

beröra områden som kan effektiviseras och utvecklas, och vad för vidare forskning som kan 

företas inom ämnet. Texten kommer att delas upp utifrån de frågeställningar som tidigare 

presenterats. 

 

8.1 På vilket sätt kan den traditionella multikabeln ersättas med ett smidigare, digitalt, 

alternativ? 

Det gemensamma för de flesta lösningar är Ethernet, vilket låter digitalt omvandlade 

signaler färdas genom en CAT5E kabel. Vilket nätverksprotokoll som är att föredra är inget 

som jag i denna uppsats vill ta ställning till. Detta beror på att det finns en stor mängd olika 

varianter som kan passa bättre eller sämre beroende på de förutsättningar som finns. 

Den stora fördelen är att man slipper den stora traditionella multikabeln. Vikten blir 

mindre, och kontrollen över de kanaler som används borde bli lättare att övervaka. Det blir 

även lättare att arbeta i zoner på scenen. En kopplingsdosa kan användas till trummisen, 

hans/hennes mikrofoner och monitor. En annan till sångaren, och vidare. Alla de olika 

kopplingsdosorna kan sedan kopplas samman via CAT5E-kabel till en central i exempelvis 

slutstegsracket. Denna central kan sedan kopplas samman med FOH via ytterligare en 

Ethernetkabel.  

En annan fördel som nämns, eller i alla fall inte är något om stör, är latency. Eftersom 

den digitala information som skall färdas har så pass låg latency att det inte inverkar på ljudet 

så är det ett system som bidrar till ett enklare och mer kontrollerat PA-arbete. 

Inte långt från diskussionen om multikabel hamnar den om slutsteg. Det går att koppla 

samman flera olika slutsteg via Ethernet, och om man använder vanligt förekommande 

högtalarkopplingar (speak-on, tele) istället för att behöva skruva fast kablaget så skulle 

systemet med större lätthet kunna användas vid konserter. Genom att använda sig av slutsteg 

som har AD/DA omvandling inbyggt och som kan ta emot digital informationen från 

mixerbordet så kan man använda samma CAT5E-kabel som för informationen mellan FOH 

och scen. Någon extra kabel behövs inte, och utrustningen har reducerats i vikt och storlek. 

Den är även lättare att ha kontroll över om man kan kontrollera den via en dator och se vart de 

olika signalerna är anvisade.  

Idag blir slutstegen blir mer effektiva (mindre effektförlust, mer uteffekt) och lättare i 

vikt. Detta tror jag kommer sig av att mycket av den nya digitala teknik som finns idag har 

gjort att annan ljudutrustningens vikt minskat, och att det även satt press på 
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slutstegstillverkare. Om det stämmer, följer det min egen tes om att det är så lätt och behändig 

utrustning som möjligt som tekniker vill ha. Detta borde då även stämma in på musiker. Ju 

lättare slutsteg, och annan utrustning, desto lättare har musikerna som själva måste sätta upp 

sin utrustning. De har ju redan instrument att bära på, och om då ljudutrustningen blir mer 

behändig när det gäller vikt så tjänar de på det.  

 

8.2 Hur kan digital teknik användas till monitorer? 

De monitorer som i dag är överrepresenterade är stationära monitorer placerade framför 

eller bredvid musikern. Dessa tar upp onödigt stor plats, dels på scenen, dels vid transport och 

förvaring. Trots det är det de mest förekommande och kommer troligen inte att försvinna 

inom den närmaste framtiden. För att trots de nackdelar som nyss nämnts kunna underlätta 

arbetet med monitorer presenteras här en idé. Låt alla monitorer kopplas samman digitalt via 

CAT 5E-kabel och ett närverksprotokoll. Dessa monitorer har en tillhörande display, gärna 

inbyggd touchdisplay, med vilken musikerna kan se monitorns frekvenskurva och lätt kunna 

ställa in både sitt eget och sina musikers volymer. Musikerna får då själva kontrollen över den 

aktuella monitorn och kan se om där finns några frekvenser som kan vara i riskzonen för 

rundgång.  

En andra variant är att låta den information om monitorerna som denna display visar 

istället presenteras i en display hos teknikern. Då har istället han/hon kontroll över vad som 

händer frekvensmässigt hos monitorn. Vilket av alternativen som är att föredra beror på om 

man vill att kontrollen skall ligga i händerna på tekniker eller musiker. Som tidigare nämnts 

finns där en del problem man ställs inför som monitortekniker och i vissa fall kanske det kan 

ses som en övermäktig uppgift som musiker att ta på sig den också. Samma problem uppstår 

under det tidigare introducerade Self adjusting IEM som strax skall diskuteras.  

Om man kan låta In-ear monitoring ersätta de traditionella monitorlådorna så slipper 

man helt problemet med lådornas vikt och att de är utrymmeskrävande. Som tidigare nämnts 

så är den stora fördelen för FOH teknikern att han/hon kan få större kontroll över det ljud som 

kommer från högtalarna till publiken. Problemet med feedback och andra störningsmoment 

försvinner helt. Men likt all utrusning så gäller det att vara väl bekant med verktygen. Då 

monitorlådor är de mest förekommande, så är det främst dessa som tekniker är bekanta med 

och vet hur de skall hantera. Men om man ger IEM tid och sätter sig in i hur det fungerar så 

borde det inte vara några större problem för vare sig tekniker eller musiker. 

Ett led i steget med IEM är det tidigare introducerade Self adjusting IEM. Låt musikerna 

själva kontrollera sin IEM via en styrenhet som styrs via Ethernetkabel, antingen via en 
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display eller mindre digital mixer i närheten av dem på scenen. Varför digital? För att de skall 

kunna se vilken signal som är deras egen och vilka som är deras medmusikers. Denna signal 

skall de sedan, vid behov, kunna ställa in på önskvärt sätt vad gäller volym, frekvens och med 

effekter. Låter det komplicerat? Tekniken finns tillgänglig idag, så varför skulle det vara 

besvärligt?  

En fördel, eller nackdel beroende på vilken sida man står, är att med Self adjusting IEM 

och ”vanlig” IEM så rationaliseras monitorteknikern bort. Vad man tjänar är pengar, då 

kostnaden för denne försvinner. Man slipper nu betala lön, hotellrum, mat m.m. Vad som 

dock försvinner är personens kunnande inom området. En bra monitortekniker kan ibland vara 

den nödvändiga komponent som behövs för att få kräsna musiker att bli nöjda med sitt ljud på 

scenen. Vad som kommer att gälla i framtiden får tiden utvisa. Det är ingen orimlig tanke att 

de allra största arrangemangen, där det finns pengar, kommer att hålla sig till monitorlådor 

och monitortekniker. Detta samtidigt som de något mindre kommer att övergå till att använda 

någon typ av IEM eller self adjusting monitoring där ansvaret troligen kommer att vila till 

större del på musikerna än det gör idag. För de allra minsta banden som använder sin egen 

utrustning kan self adjusting IEM vara ett bra alternativ. De har då full kontroll över sitt eget 

ljud på scenen och de slipper oroa sig för feedback.  

Full kontroll har de även, eller måste ha, vid användning av BOSE L1.  Musikerna måste 

då själva ta ansvar för att de skall kunna höra sig själva, men även för att publiken skall få en 

så bra ljudupplevelse som möjligt. Något som troligtvis inte är så lätt första gångerna. En 

annan sak att fundera över är om det lätt finns möjlighet till feedback vid användning av ett 

sådant system. Om så är fallet så faller lite idén med systemet och blir snarare ett hinder 

istället för effektivt sätt att arbeta på. 

 

8.3 Går det att underlätta arbetet kring soundcheck och förhindra feedback? 

För att förhindra feedback och underlätta arbetet kring soundcheck så fanns där inte lika 

mycket digitala hjälpmedel som rutiner som kan arbetas fram. Att genomföra en så konfliktfri 

soundcheck som möjligt innebär att både band och musiker bör vara överens om vad som 

skall göras. Det första som bör klaras av är hur lång tid det skall ta. Soundcheck måste vara 

genomfört innan en viss tid, för då kommer publiken. För att underlätta för teknikern är det 

bra att bandet eller musikern bestämmer ett fåtal låtar, som representerar deras sound, att 

spela under soundcheck. Detta då teknikern får veta vad han/hon sedan har att vänta under 

konserten och kan ställa in ett så representativt ljud som möjligt. Om tiden är knapp och det 

inte finns tid till soundcheck så är det ännu viktigare att en dialog mellan band/musiker och 
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tekniker förs, och att teknikern förlitar sig på att den erfarenhet han/hon besitter är tillräcklig 

för att handskas med situationen. Om det inte finns någon monitortekniker så är det också 

viktigt att teknikern och musikerna har en så tydlig dialog som möjligt beträffande ljudet i 

monitorerna. 

När det gäller feedback så kan man använda feedback suppression. Dessa moduler 

känner av de frekvenser som kan vara i riskzonen för rundgång och hindrar dem, genom 

snäva eq-inställningar, från att uppstå. Annat som man kan göra för att förhindra feedback är 

att se till att sångaren håller mikrofonen på rätt sätt, fasvända ljudkälla eller monitor, eller 

använda ett mikrofonstativ. Andra återgärder som kan hjälpa är följande: 

1. Placera mikrofonen så nära ljudkällan som möjligt.  

2. Få ljudkällan att bli så stark som möjligt.  

3. Placera monitorer så långt bort från ljudkällan som möjligt.  

4. Vinkla mikrofonen bort från monitorn och monitorn bort från mikrofonen. 

Alternativt, placera monitorn så att dess ljud kommer från det håll mikrofonen har sin sämsta 

upptagningsförmåga.  

5. Håll nere monitorns ljudnivå så mycket som situationen tillåter.  

6. Equalisera bort de värst utsatta frekvensområdena. 

 

Hur som helst så är feedback någonting som man måste ta i beräkningen när man 

använder monitorlådor placerade i närheten av musiker. Det bästa sättet att slippa feedback är 

att använda IEM. Musikernas ljud har då ingen möjlighet att reproduceras i sig självt på 

scenen. Dock kan det förekomma att det blir feedback genom utljudshögtalarna, men det har 

främst att göra med högtalarplacering.  

 

8.4 I vilken grad kan mindre band med fördel använda den digitala tekniken? 

Många mindre band har idag utrustning i sin replokal. Varför skall steget vara så långt 

ifrån replokal och scen? Den teknik som i denna uppsats har presenterats har i huvudsak inte 

varit riktad mot mindre band som sällan är ute och spelar, men så behöver det inte vara. Som 

tidigare nämnts så är IEM, self adjusting monitoring och self adjusting IEM något som 

mindre band skulle kunna dra nytta av och kunna använda. Varför det inte görs kan mycket 

väl vara en kostnadsfråga. Utrustningen som finns i bands replokaler varierar förståeligt nog 

från band till band, men genom att använda digitala mixerbord för att göra grundinställningar 

till instrument och monitorer så underlättas arbetet vid soundcheck. Genom att använda en 

Ethernetbaserad multikabel så behöver de inte bära lika tung utrustning.  
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Att spela in i ett inspelningsprogram samtidigt som man använder datorn som en 

livemixer är något som faktiskt fungerar. Själv tror jag att det kan vara ett väldigt bra 

alternativ för mindre band som vill ut och spela, samtidigt som de spelar in sitt framträdande. 

De har då full kontroll över sin egen utrustning, och får en inspelning som de senare kan 

reproducera. Ofta är utrustning likt dator och annat inget problem för mindre band, 

utrustningen kan redan finnas i replokalen. Om man kan använda den tekniken när man är ute 

och spelar så blir det lättare, billigare och musikerna vet hur utrustningen fungerar. Allt som 

behövs är en dator på scenen som agerar både mixer och inspelningsprogram. Om musikerna 

har möjlighet så kan det vara bra att använda en bärbar dator ute i lokalen som då agerar FOH, 

men de kan lika gärna arbeta helt från scenen. Genom att använda en analog mixer på scenen 

som kopplas till scenens monitorer så kan även musikerna lätt ha uppsikt över sitt eget 

monitorljud.  

Att använda datorer som instrument, med till exempel Abelton Live72, görs redan, så 

varför det inte används i större utsträckning har jag svårt att svara på. Även digitala varianter 

av instrument, exempelvis digitala trummor, borde kunna användas i större utsträckning än 

vad som görs idag. Med den uppsjö av digitala samplingar som finns idag så borde det inte 

vara något problem att få det att låta tillfredställande. Detta kan vara till fördel för musiker 

som får mindre utrustning att bära på. Men å andra sidan så kan det vara svårt att känna sig 

bekväm med ett konstgjort instrument.  

Genom att banden själva står för utrustning och kunnande så måste de även agera 

affärsmän. Detta har kanske inte alla fallenhet för, men är något som kan bli nödvändigt. 

Konkurrensen tror jag kommer att hårdna och att tjäna pengar på sitt utövande kommer 

genom att man har så stor kontroll över situationen som möjligt. Något som de mindre banden 

borde dra fördel av. Skall man vara väldigt hård i sin analys så behövs bara musiker och 

utrustning. Det gäller bara att behärska den. Ett alternativ som idag finns på marknaden har 

redan presenterats under 7.6.1. Genom de andra alternativ som har presenterats i denna 

uppsats, Ethernet, IEM m.fl, så finns där stora fördelar för band som vill få full kontroll över 

sin utrustning och sitt sound. De behöver inte någon tekniker som skall säga sitt. Men det 

gäller som sagt att behärska utrustningen, och ta tid på sig att lära sig behärska den. 

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Eftersom det inte finns mycket vetenskaplig forskning inom ljudteknik, och framförallt 

                                                
72 http://www.ableton.com 
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liveljud så finns det mycket man kan företa sig som forskare. Det finns visserligen mycket 

skrivet om ljudteknik, men inte mycket som är baserat på vetenskap som på personliga 

erfarenheter och eget tyckte. Nu är det ju så att eftersom det är en väldigt personlig bransch 

när det just kommer till tycke och smak så kan det aldrig få framstå som fel att framföra 

dessa. Problemet uppstår dock när den kunskap som finns i huvudet på tekniker och musiker 

stannar där. Speciellt under de närmsta åren tror jag utvecklingen av teknik kommer att 

fortsätta eskalera och då är det viktigt att samla in all kunskap och bevara den ”äldre skolan”. 

Den finns kvar och används ännu. Den kommer troligtvis användas länge till, och om den 

kunskapen går förlorad någonstans på vägen så tror jag vi kommer att ställas inför ett stort 

problem. Sedan så är det ur ett historiskt perspektiv intressant att se hur utvecklingen gått 

framåt och jämföra olika tiders teknik.  

Jag tror att det även behövs ny vetenskaplig kunskap inom ämnet PA-teknik. Jag tror 

inte det är något som helst problem att dyka djupare inom ämnet än jag gjort. Det går 

säkerligen att forska fram resultat rörande ytterligare digitalisering av mixerbord, monitorer, 

trådlösa lösningar. Jag tror att det kan vara väldigt intressant att se hur utvecklingen ter sig 

och vad för resultat som skulle kunna finnas. Det behövs vetenskaplig litteratur för att där 

skall kunna växa fram en större förståelse bland tekniker och musiker. Om dessa utövare 

känner till hur teknik fungerar och varför människor reagerar på ett visst sätt så kan de lättare 

och med större validitet utföra sitt arbete. Vad vi då är inne och gränsar på är psykologi. Det 

skulle vara väldigt intressant att läsa ett arbete om hur musiker och tekniker påverkas 

psykologiskt före, under och efter ett liveframträdande. Kan deras påverkan på varandra styra 

hur de beter sig i förhållande till den teknik de har att tillgå? Blir musiker och tekniker ofta 

stressade och bör handskas med så okomplicerad teknik som möjligt?  

Ett annat stort område som borde ha gynnats av att den tekniken blivit billigare och 

lättare att tillgå är hemmastudior och hobbymusiker. Hur detta ser ut i realiteten är inget som 

denna uppsats berört, men som lätt borde kunna vara ett område att fördjupa sig inom. Det 

borde även vara på sin plats att forska om hur man kan använda datorer på ett bättre sätt i 

livesammanhang. Inte bara som instrument utan som livemixer samtidigt som ett 

inspelningsverktyg. 

Slutligen så skall vi inte glömma bort de trådlösa högtalarna. Jag ser gärna att det 

forskas mer inom detta område och att det presenteras olika användningsområden. Om det nu 

kommer användas trådlösa högtalare, trådlösa mikrofoner och trådlöst monitorsystem under 

ett och samma uppträdande, finns det risk för strålningsskador? Finns det risk för att 

utrustningen stör varandra? Påverkar de trådlösa lösningarna den uppfattade ljudkvalitén? 
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