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Abstract

Detta arbete syftar till att skapa en bättre förståelse till orsakerna bakom PA-teknikers val av 

ljudnivå på en konsert, och varför dessa ljudnivåer är så pass höga som de är idag. Ett antal 

ljudtekniker har i rollen som PA-tekniker fått besvara några frågor om ljudnivån på konserter. 

Dessutom har ett flertal konsertbesökare fått svara på bl.a. om de tycker att ljudnivån på 

konserter brukar vara lagom eller för hög. De flesta ljudteknikerna och nästan två tredjedelar 

av konsertbesökarna tyckte att ljudnivån brukar vara för hög. Musikens genre och scenljudet 

uppgavs som de faktorer som påverkar valet av ljudnivån mest. Men ytterligare en faktor som 

gör att ljudnivån ofta är hög, är att ljudnivån påverkar musikupplevelsen. På en konsert vill de 

flesta kunna känna musiken fysiskt.
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Förord

Ett stort tack till alla er som har ställt upp och svarat på mina frågeformulär. Utan er hade inte 

denna uppsats varit genomförbar. Och tack för de många uppmuntrande kommentarerna som 

jag fick i samband med era svar. Sedan vill jag även rikta ett stort tack till min handledare 

Sten Sundin som har hjälpt mig med alla mina funderingar. Och slutligen, tack alla ni som 

kommit med uppmuntrande ord när uppsatsarbetet har känts tungt. Ibland är det lilla väldigt 

betydelsefullt.
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1. Introduktionskapitel

1.1 INLEDNING

På ett internetforum om ljud- och ljudteknik stötte jag på en diskussion om ljudnivån på 

konserter (ett utdrag från forumet finns som bilaga, sida 25). Några tyckte det var hemskt när 

volymen är så hög på en konsert att man får gå hem med värk i öronen. Varför betalar man 

dyra biljetter för att sen tvingas att använda öronproppar? Någon skrev även att han vid ett 

tillfälle bara hade känt basen vibrera i hela kroppen, men inte hört nått annat av musiken. 

Andra försvarade de höga ljudnivåerna med att vissa band ska låta mycket, och att det ibland 

är för svårt att hålla ljudnivån nere.

Jag har länge varit intresserad av liveljud, och eftersom jag kände igen mig i 

forumdiskussionen blev jag också intresserad av ljudnivån på konserter. Varför är ljudnivån 

ofta så hög, och hur tänker egentligen de som är PA-tekniker? Vad har folk i allmänhet för 

inställning till detta? Om majoriteten tycker att ljudnivån brukar vara för hög på konserter, är 

det inte bara att sänka volymen då? Eller finns det kanske några bakomliggande orsaker som 

är för svåra att göra något åt? Utifrån mina funderingar började jag söka efter tidigare 

forskning om dessa frågor. Tyvärr visade sig detta vara ett relativt outforskat område, men jag 

fann till slut C-uppsatsen Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha – och är 

den för stark?, av Simon Holmlund. Detta är ett arbete som handlar en del om de frågor som 

hade dykt upp i mitt huvud. Men jag blev inte tillfredställd av Holmlunds arbete, då hela hans 

arbete var byggt på endast tre intervjuer och ljudmätningar på fem olika konserter. Därför fick 

jag idén att fråga ännu fler ljudtekniker om ljudnivån på konserter.

Då jag fått lära mig en del om hörselskador och örats begränsningar i min ljudtekniska 

utbildning, känner jag en respekt för höga ljudnivåer och är rädd om min hörsel. Men alla 

dagens PA-tekniker har inte någon ljudteknisk utbildning. Så kanske är det så att åsikterna om 

ljudnivån på konserter skiljer sig mellan utbildade och självlärda ljudtekniker? Oavsett om 

PA-teknikerna är utbildade ljudtekniker eller ej så tycker jag själv att ljudnivån många gånger 

är lite för stark. Men är jag kanske en utav få som tycker detta? Vad anser andra 

konsertbesökare om ljudnivån på konserter? Detta är ju en väldigt viktig fråga, eftersom 

konsertbesökarna betalar för att få lyssna på musiken. Och liksom inom alla kommersiella 

branscher så måste man ta hänsyn till konsumenternas efterfrågan. Vidare tycker jag själv att 
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ljudnivån kan variera mycket beroende på musikens genre. Är detta något som även påverkar 

PA-teknikers val av ljudnivå, anses det kanske att vissa musikstilar ska låta starkare?

För att förstå varför ljudnivån kan vara väldigt hög på en konsert skulle man t.ex. kunna 

undersöka akustiken och göra mätningar av ljudet i olika konsertlokaler. Men det bästa borde 

nog ändå vara att börja undersöka PA-teknikers åsikter. Och på grund av tidspress och 

begränsad utrustning väljer jag därför att i denna undersökning fokusera främst på PA-

teknikers åsikter om konserters ljudnivåer. Jag väljer alltså bort att göra några praktiska 

experiment eller mätningar av ljudnivån på konserter. Det är trots allt PA-teknikern som är 

ansvarig för ljudnivån. Om t.ex. en konsertlokals akustik gör att musikens ljudnivå ökar, har 

PA-teknikern ändå möjlighet att dra ner volymreglarna på mixerbordet. Däremot skulle man 

kunna tänka sig att göra en musikpsykologisk undersökning om hur man påverkas av höga 

ljudnivåer. Kanske är det så att musik med höga ljudnivåer upplevs vara bättre än musik med 

låga ljudnivåer? Men återigen, på grund av tidsbrist väljer jag att i denna undersökning inte ta 

med den musikpsykologiska aspekten av detta område.

1.2 SYFTE

Syftet med denna undersökning är att undersöka vad PA-tekniker och konsertbesökare 

generellt anser om ljudnivån på konserter. Men även att undersöka vad PA-tekniker anser om 

varför ljudnivån ibland är väldigt hög, samt vad som påverkar PA-teknikers val av ljudnivå.

1.3 PROBLEMFORMULERING

Denna undersökning huvudfrågor är:

 Vad anser PA-tekniker om varför det ibland förekommer väldigt höga ljudnivåer vid 

konserter?

 Vilka faktorer påverkar mest en PA-teknikers val av ljudnivå vid en konsert?

 Skiljer sig åsikterna om höga ljudnivåer vid konserter, mellan PA-tekniker och

konsertbesökare?

De underfrågor som också behandlas är:

 Påverkas PA-tekniker av musikens genre, vid valet av ljudnivå?

 Skiljer sig åsikterna om höga ljudnivåer vid konserter, mellan utbildade ljudtekniker och 

självlärda ljudtekniker?
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1.4 VIKTIGA BENÄMNINGAR

I denna uppsats används både benämningen ”ljudtekniker” och ”PA-tekniker”. Benämningen 

ljudtekniker används som ett samlingsnamn för personer som arbetar som ljudtekniker i olika 

sammanhang, medan PA-tekniker är en specifik roll där en ljudtekniker sköter mixerbordet på 

en konsert. Andra benämningar som används är ”publikljud” och ”scenljud”. Publikljud är det 

ljud som kommer ut ur publikhögtalarna, medan scenljud är det ljud som kommer från dels 

musikernas monitorhögtalare och dels det direkta ljudet från instrumenten.
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2. Metod

För att söka svar på frågeställningar i denna undersökning så kommer ett frågeformulär att 

skickas ut via e-mail till ett flertal ljudtekniker, där de i rollen som PA-tekniker frågas ut om 

ljudnivån på konserter. För att komma i kontakt med olika ljudtekniker och företag, som 

sysslar med liveljud, kommer mail-adresser att letas upp på internet. Det enda kravet på att få 

vara med och svara på frågeformuläret är att personen i fråga ska ha jobbat som PA-tekniker 

på en konsert. Dessutom kommer andra personer, i rollen som konsertbesökare, få besvara 

några frågor om vad de anser om ljudnivån vid konserter. Detta för att kunna jämföra 

ljudteknikernas svar med konsertbesökarnas. Frågeformulär till konsertbesökare kommer 

skickas ut till studenter från slumpvis valda program vid Högskolan Dalarna.

Frågorna som skickades ut till ljudtekniker och konsertbesökare finns som bilagor (sida 27).

Ljudteknikerna kommer bl.a. frågas om varför de anser att ljudnivån på konserter ibland kan 

vara väldigt hög, vilka faktorer som de anser påverka en PA-teknikers val av ljudnivå mest 

samt om de tycker att ljudnivån skiljer sig mellan olika musikgenrers. Konsertbesökarna 

kommer bl.a. att frågas om de anser att ljudnivån på konserter brukar vara för hög eller lagom 

samt om de tycker om när det är höga ljudnivåer på konserter. Anledningen till varför jag 

valde de frågorna som skickades ut var att jag inte bara ville gå rakt på sak med en fråga. För 

att bättre försöka förstå vad PA-tekniker och konsertbesökare anser om höga ljudnivåer så 

valde jag att även ställa andra frågor om ljudnivåer. Istället för att bara fråga ljudteknikerna 

om varför de tror att ljudnivån ibland kan vara väldigt hög, så väljer jag även att fråga t.ex. 

om de tror att en hög ljudnivå kan förbättra publikens musikupplevelse. Och istället för att 

bara fråga konsertbesökarna om de tycker att ljudnivån brukar vara för hög eller inte, väljer 

jag även att fråga t.ex. om de tycker om höga ljudnivåer och när de tycker att ljudnivån är för 

stark.
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I frågan om vad som mest påverkar en PA-teknikers val av ljudnivå vid en konsert, får de 

utfrågade ljudteknikerna rangordna följande faktorer:

 lokalens storlek

 publikmängd

 publikens avstånd till scenen

 typ av musik som spelas

 bandets önskemål

 publikens önskemål

 scenljudet

Dessa sju faktorer får sedan de deltagande ljudteknikerna rangordna med 1-7, där 1 är den 

faktor som påverkar mest.

De första sex faktorerna har hämtats från uppsatsen Vad bestämmer den ljudnivå live-

ljudteknikern väljer att ha – och är den för stark? av Simon Holmlund (se kapitel 3.4 PA-

system och liveljud, sida 9-10) där några intervjuade ljudtekniker fått ange de vanligaste 

faktorerna som påverkar en konserts ljudnivå. Med faktorn ’lokalens storlek’ menar 

Holmlund bland annat att scenljudet blir ett större problem ju mindre lokalen är. Men efter 

inrådan av kurskamrater och handledare så lades ”scenljudet” till som en sjunde faktor. 

Lokalens storlek kan innebära flera saker, men scenljudet kan vara en viktig faktor som 

påverkar ljudnivån speciellt vid små lokaler (se kapitel 3.6 Annan relevant litteratur sida 11).

Ljudteknikernas rangordningar kommer sedan omvandlas till poäng för att resultaten lättare 

ska kunna redovisas. 1:an får 7 poäng, 2:an får 6 poäng, 3:an får 5 poäng, 4:an får 4 poäng 

o.s.v. Det betyder att i resultatredovisningen kommer den faktor med mest poäng vara den 

högst rangordnade faktorn som påverkar en PA-teknikers val av ljudnivå. I övrigt så har 

litteratursökning gjorts för att jämföra med ljudteknikernas svar.
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3. Tidigare forskning och Teori

3.1 ÖRAT

Ljud definieras som tryckfortplantning i ett elastiskt medium, vanligen luft, alstrad av en 

ljudkälla. När ett ljud uppfattas är det vibrationer som har fångats upp av ytterörat, 

transporterats via mellanörat in till innerörat, och där omvandlats till signaler som skickas till 

hjärnan.1

Bild 1: Hörselorganets schematiska uppbyggnad

Först fångas alltså ljudet upp av ytterörat och transporteras genom hörselgången (där det 

inkommande ljudet erhåller en förstärkning med upp till 10 dB beroende på ljudets frekvens) 

vidare till trumhinnan (gränsen mellan ytter- och mellanörat). Trumhinnan börjar då vibrera, 

vilket i sin tur sätter hörselbenen (hammaren, städet och stigbygeln) i rörelse så att 

vibrationerna transporteras vidare via ovala fönstret in till vätskan i innerörat. I innerörat har 

således ljudet omvandlats till rörelser i en vätska som påverkar ca 15 000 hårceller (som 

vaggar ungefär som vass-strån i vågor), vilka i sin tur omvandlar rörelserna till bioelektriska 

signaler som skickas till hjärnan via nervtrådar i hörselnerven.2

                                                
1 Akustik & Buller. s.11, 41
2 a.a. s.41f
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3.2 HÖRNIVÅ OCH PHON

Efter undersökningar har man kunnat visa att örats känslighet varierar vid olika frekvenser. 

De amerikanska forskarna Fletcher och Munson (1933) utförde de första undersökningarna 

kring detta. De lät ett antal försökspersoner lyssna till ljud av en viss frekvens och 

ljudtrycksnivå. Sedan ändrades frekvensen och man lät försökspersonerna själva ställa in 

ljudstyrkan så att de uppfattade de båda tonerna som lika starka. Senare har samma 

undersökning gjorts om, men med fler antal försökspersoner och noggrannare värden. Och 

utifrån de medeltal som erhållits har man fått fram kurvor som beskriver örats känslighet vid 

olika frekvenser. Den upplevda ljudnivån blev kallad för ”phon” och när denna ljudnivå mäts 

använder man beteckningen dB(A).3

Bild 2: Fletcher-Munson kurvan

Utifrån detta kan man då se att örat är minst känslig vid låga frekvenser, och mest känslig vid 

frekvenser i mellanregistret.

3.3 HÖRSELSKADOR

År 1998 hade 800 000 svenskar problem med hörseln. Stark och upprepad exponering av 

buller leder till slut till hörselförlust. Till en början kan dock örat återhämta sig om möjlighet 

ges.4 Örat har även en försvarsåtgärd när det utsätts för höga ljudnivåer. Det är 

stigbygelmuskeln som kan dra ihop sig så att kraften i ljudet dämpas. Men trots att detta är en 

av kroppens snabbaste muskler (den behöver bara 0,2 sekunder för att bli fullt 

                                                
3 Akustik & Buller. s.43, 49
4 a.a. s.59
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sammandragen) så är den för långsam för att kunna parera impulsljud (snabba ljud som till

exempel ett gevärsskott).5 För att i möjligaste mån undvika hörselskador bör man följa 

Socialstyrelsens rekommendationer:

Riktvärden för platser dit barn under 13 år inte har tillträde

Maximal ljudtrycksnivå: 115 dBA

Medel ljudtrycksnivå: 100 dBA

Riktvärden för platser dit både barn och vuxna har tillträde

Maximal ljudtrycksnivå: 110 dBA

Medel ljudtrycksnivå:   97 dBA

Det rekommenderas även att man bör visa särskild hänsyn till verksamheter som är riktade 

direkt till barn. I dessa fall bör medelljudnivån vara under 90 dBA.6 I Sverige är dessutom 

gränsen för vad öronen klarar utan att skadas satt till 85 dB åtta timmar om dagen under varje 

arbetsdag.7

Bild 3: den ungefärliga ljudnivån vid olika tillfällen

                                                
5 Akustik & Buller. s.42
6 Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer SosFs 2005:7. http://www.sos.se/sosfs/2005_7/2005_7.htm

[2008-01-07]
7 BULLER – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

s.7. http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_16.pdf [2008-01-07]. 
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3.4 PA-SYSTEM OCH LIVELJUD

I arbetet Ljudnivåvariationer i Kulturens hus, av Max Persson, undersöks PA-systemet i 

Kulturens hus i Luleå, med fokusering på ljudnivån. Man har spelat upp rosa brus (= lika 

mycket energi per oktav inom örats hörbara område) i PA-systemet och sedan mätt ljudnivån, 

vid olika frekvenser mellan 20 Hz och 12,5 kHz, på olika avstånd från scenen. Sedan 

undersöktes även hur ljudnivån påverkas av ljudkällans placering på scenen (långt fram och 

långt bak). Mätningarna visar att det kring de låga frekvensområdena kunde vara stora 

skillnader i ljudnivån, på olika platser i lokalen. Så om man väljer att lägga ljudnivån nära 

Socialstyrelsens gränsvärden så är risken därför hög att gränsvärdena kommer att överstigas 

vid någon position i lokalen.8 Men värt att tänka på är att människan inte hör de låga 

frekvenserna lika bra (se Fletcher-Munson kurvan på sida 7, bild 2). Så om det skulle 

föreligga någon risk för hörselskador är svårt att säga säkert.

Det har även gjorts en undersökning om hur PA-tekniker påverkas när de väljer ljudnivå på 

konserter. Det är Simon Holmlund som har intervjuat tre PA-tekniker i sin undersökning Vad 

bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha – och är den för stark? om vad som 

påverkar deras val av ljudnivå. Resultatet från dessa intervjuer sammanfattas i sex faktorer:

 lokalens storlek – Detta innefattar bland annat att om man har trummor i en liten 

lokal så krävs oftast en högre ljudnivå för att kompensera ljudet från trummorna.

 publikmängd – Vid stor publik tenderar teknikern att vilja dra upp volymen.

 publikens avstånd till scenen – Om publiken står nära scenen hör de mer av 

direktljudet (det oförstärkta ljudet), så att inte lika mycket förstärkning i PA-systemet 

behövs.

 typ av musik som spelas – Vissa musikstilar anses ska ha högre volym än andra.

 bandets önskemål – Även om många av de intervjuade ljudteknikerna tycker att 

bandet har det sista att säga till om i valet av volym kan teknikern, om han tycker att 

det är befogat, ändra volymen efter bandets önskemål.

 publikens önskemål – Ibland, men mycket sällan, kan publikens önskemål påverka. 

Och om det finns äldre personer i publiken så håller man gärna ner volymen lite.

                                                
8 Persson, Max. Ljudnivåvariationer i Kulturens hus. C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 2007.
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Även ljudnivån undersöktes på fem konserter. Här visade det sig att på tre utav de fem 

konserterna så överstegs socialstyrelsens rekommendationer. Musiken på dessa konserter var 

rock- och popmusik. Den konserten med de lägsta ljudnivåerna var en jazzkonsert.9

Men med endast tre intervjuer och fem konsertbesök är det dock svårt att dra några säkra 

slutsatser.

3.5 MUSIKPSYKOLOGI

Att musik påverkar människor emotionellt är välkänt. Eva Bojner Horwitz och Gunilla Bojner

tar upp flera exempel i deras bok Må bättre med musik på hur musik har påverkat människor. 

T.ex. berättas det om en kvinna som skulle opereras. Hon blev tillfrågad om hon ville lyssna 

på popmusik eller klassisk musik. Hon valde klassisk musik. Men musiken som valdes fick 

henne att associera till begravningar, varpå hon fick en väldigt negativ upplevelse av det 

hela.10 Vad gäller konserter så skriver John Sloboda i sin bok Exploring the musical mind att

även kvaliteten av framförandet spelar roll, vilket då betyder att man även påverkas 

emotionellt av hur musiken framförs och vad musikerna gör på scenen.11 Vidare kan man läsa 

i Josefin Jelmbarks och Julia Wessmans arbete Från Moll till Dur att musik även kan påverka 

oss fysiskt. Patienter som har fått lyssna till musik har inte behövt lika mycket bedövning. 

Musik kan påverka hjärtrytm, andningsfrekvens och blodtryck.12 Musik kan rent av kopplas 

till en ökad tillfredsställelse och förbättrad livskvalitet. ”Kvinnor med kronisk smärta upplevde att 

musiken fick dem att njuta mer av livet och fann livet mer meningsfullt.”13

Men trots att musik verkar kunna påverka människor i  så stor utsträckning så anser en del 

forskare att musik inte kan framkalla specifika känslor, utan att de känslor som väcks redan 

ligger i personen själv. Bojner och Horwitz tar även upp att det finns stora brister inom 

musikpsykologin. De skriver att det egentligen inte finns någon riktigt bra metod för att 

genomföra tester och experiment inom detta område. Utan man måste nästan helt förlita sig på 

observationer av musiklyssnare, och lyssnarnas egna kommentarer om deras upplevelser.14

                                                
9 Holmlund, Simon. Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha – och är den för stark?. C-

uppsats, Musikhögskolan i Piteå, 2006.
10 Bojner, Eva Horwitz och Bojner, Gunilla. Må bättre med musik. Sverige: ICA bokförlag, 2005.
11 Sloboda, John. Exploring the musical mind. UK: Oxford University Press, 2005. s.226
12 Jelmbark, Josefin & Wessman, Julia. Från Moll till Dur – Musikens påverkan på patientens hälsa. C-uppsats, 

Göteborgs Universitet, 2007. s.7 f
13 a.a. s.9
14 Bojner, Eva Horwitz och Bojner, Gunilla. Må bättre med musik. Sverige: ICA bokförlag, 2005.
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Vidare så har det sökts efter forskning om hur musikupplevelsen påverkas utav höga/låga 

ljudnivåer. Dessvärre hittades inget skrivet om detta. Däremot har Katarina Nilsson, i sin 

undersökning En studie av konsumenters lyssningsnivåer på TV-kanaler med MPEG- och 

NICAM-ljud via kabel-TV, bl.a. kommit fram till att konsumenter med ljudteknisk utbildning 

lyssnar överlag på nyhetssändningar med en högre ljudnivå än andra konsumenter.15 Men 

varför personer med ljudteknisk utbildning lyssnar på en högre ljudnivå framgår inte.

3.6 ANNAN RELEVANT LITTERATUR

Hans Nicklasson skriver i sin bok Jakten på det perfekta PA-ljudet att problemen med att få 

ett bra ljud uppstår ofta i mindre lokaler, där scenljudet lätt blir för starkt. Det är ofta 

musikerna på scenen som själva bestämmer hur starkt scenljudet ska låta. PA-teknikern kan 

inte bestämma t.ex. hur hårt trummisen ska slå eller hur instrumentförstärkarna ska vara 

inställda. Det gäller då istället att få musikerna att förstå att det blir sämre om scenljudet är för 

starkt. Och det kan även vara värt att sänka volymen istället för att låta musikerna använda 

öronproppar.16 För dessvärre kan man inte bara dra ner masterreglarna och tro att allt blir bra. 

Visst blir publikljudet svagare, men ljudet i lokalen behöver för den delen inte bli mycket 

svagare för det. Allt från scenen hörs fortfarande (t.ex. trummor eller gitarrförstärkare). Och 

dessutom så ändras då också balansen mellan instrumenten. Det är oftast sången som drabbas 

mest om man drar ner volymen på allt som går genom mixern.17 Istället bör en PA-tekniker 

fråga sig är om det verkligen behövs förstärkning överhuvudtaget. Om lokalen är liten, och 

publikantalet likaså, kanske det går lika bra utan? Trummorna hörs bra ändå, och elgitarrer 

brukar också kunna höras bra. Istället bör man kanske fokusera sig på sång, bas, piano och 

andra ljudkällor som lätt drunknar i ljudet från de andra instrumenten. Artisterna kanske till 

och med är ovana vid ljudteknik, vilket resulterar i ett sämre framförande.18

Vidare så skriver Nicklasson även att ”Lokalens utformning och akustik begränsar hur starkt man kan 

spela”.19 Man bör därför ta sig tid att ställa upp akustikskärmar och hänga upp textiler. Men 

han menar även att detta kan vara en fråga om publikmängd. Publik är väldigt bra 

absorbenter.20

                                                
15 Nilsson, Katarina. En studie av konsumenters lyssningsnivåer på TV-kanaler med MPEG- och NICAM-ljud via 

kabel-TV. C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 2007.
16 Nicklasson, Hans. Jakten på det perfekta ljudet. s.158 f
17 Ibid
18 a.a. s.163
19 a.a. s.160
20 a.a. s.168
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En annan viktig sak som Nicklasson tar upp är att upplevelsen av ljudnivåer är väldigt 

individuell. Det beror på att alla har olika känslig hörsel och syfte med varför man är där. Är 

man där för att prata vill man hellre ha en lägre ljudnivå. Och dessutom upplever man nästan 

alltid musik som man inte gillar som för stark. Nicklasson menar att den mentala inställningen 

har en stor påverkan av hur starkt man tycker att något låter. Stora högtalare kan ge intrycket 

av att ljudet kommer bli för starkt, och den klagande konsertbesökaren kan bli lurad till att tro 

att ljudet blivit bättre efter att PA-teknikern låtsats ändra något på mixerbordet. Men även 

ljudkvalitén påverkar hur man upplever ljudnivån. Är ljudanläggningen dålig, och ljudet 

likaså, upplevs ljudnivån nästan alltid som för hög.21 ”Ofta är det bättre att köra utan en förstärkning 

än med en för liten och/eller för dålig utrustning som ändå ingen kan sköta”.22

Till sist tar Nicklasson upp fem frågor som en PA-tekniker måste ställa sig vid val av 

ljudnivå:23

 Vad är det för musik?

 Vad är det för publik?

 Vad klarar lokalen?

 Vad behöver/har jag för anläggning?

 Uppfylls lagtexten i miljöbalken, socialstyrelsens rekommendationer och kommunens 

krav?

”Rätt volym till rätt musik, till rätt publik och i rätt lokal”.24

                                                
21 Nicklasson, Hans. Jakten på det perfekta ljudet. s.160
22 a.a. s.163
23 a.a. s.160
24 a.a. s.161
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3.7 TEORIBILDNING

Utifrån vad Nicklasson skriver och Holmlunds undersökning (se kapitel 3.4 PA-system och

liveljud, sida 9-10) så torde ’bandets önskemål’ och ’publikens önskemål’ vara de faktorer 

som anses påverka en PA-teknikers val av ljudnivå minst. Vad som däremot skulle kunna vara 

det som mest påverka en PA-teknikers val av ljudnivå är svårt att bedöma.  Men scenljudet 

kan man nog ändå se som en av de faktorer som anses mest påverkar ljudnivån. Och 

scenljudet i sin tur påverkas mycket av musikens genre, eftersom vissa genrer brukar 

innehålla fler starka ljudkällor (som trummor och elgitarr). Vid en viskonsert blir troligtvis 

scenljudet aldrig något större problem. Och dessutom, som Holmlund skriver, så anses det att 

vissa musikstilar ska ha högre volym än andra. Så även ’typ av musik’ kommer nog anses 

påverka ljudnivån mycket. Så dessa två faktorer, scenljudet och typ av musik, kommer då 

säkerligen bedömas vara de vanligaste orsakerna till höga ljudnivåer på konserter.

Slutligen kan man även tänka sig att publikmängden skulle kunna anses vara en viktig faktor 

som påverkar ljudnivån. Om publikmängden är stor borde också ljudnivån bli lägre längst bak 

hos ljudteknikern (om nu mixerbordet befinner sig långt bak) och ljudets spridning försämras, 

jämfört med när publikmängden är mindre. Om nu publiken är så bra absorbenter som

Nicklasson skriver, så borde man väl som PA-tekniker vara tvungen att kompensera detta 

genom att dra på volymen lite mer. Men då Nicklasson bara tar upp detta väldigt kort så 

kommer troligtvis inte många utav de utfrågade ljudteknikerna i denna undersökning att anse 

publikmängden vara någon betydande faktor för ljudnivån.

Vad gäller skillnader mellan utbildade och självlärda ljudtekniker så kan man tänka sig att det 

är fler av de självlärda ljudteknikerna som tycker att ljudnivån på konserter brukar vara för 

hög (se Nilssons undersökning om lyssningnivåer på TV, kapitel 3.5 Musikpsykologi, sida 

11). Men om åsikterna mellan PA-tekniker och konsertbesökare kommer att skilja sig är svårt 

att avgöra. Som Nicklasson skriver så är upplevelsen av ljudnivåer väldigt individuell och 

beror mycket på den mentala inställningen.
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4. Resultat

Av 73 utfrågade ljudtekniker ställde 16 personer upp på att svara på frågorna. Sju av dessa 

hade ingen utbildning inom ljud- eller musikproduktion. Deras svar finns med som bilagor

(sida 28-46) . De fullständiga svaren från konsertbesökarna är dock inte med som bilagor, då 

de var väldigt många (mer än 160 svar kom in).

4.1 SVAR FRÅN LJUDTEKNIKER

Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?

De vanligaste svaren på varför det ibland förekommer väldigt höga ljudnivåer vid konserter är 

(utan rangordning):

 Scenljudet är för starkt. Som PA-tekniker kan man inte alltid påverka scenljudets styrka. 

Det är musikerna som ställer in ljudnivån på sina förstärkare och trummisen som väljer 

hur hårt han/hon ska slå på trummorna. Därför är det i hög grad musikernas inställning till 

höga ljudnivåer som påverkar scenljudets styrka. Och eftersom publikljudet ska överrösta 

scenljudet blir resultatet ibland väldigt höga ljudnivåer.

 Lokalens akustik påverkar ljudet. Om det t.ex. uppstår många starka reflektioner i en lokal 

så ökar ljudnivån.

 Musikupplevelsen påverkas av ljudnivån. En del verkar tro att högre ljudnivåer skapar en 

bättre musikupplevelse för publiken. Anledningen till detta varierar dock:

- musiken ska vara fysisk och kännas i kroppen

- soundet blir bättre

- en del musiker verkar tro att om man är högljudd behöver man inte vara lika 

duktig på att spela

- det kan förekomma förutfattade meningar (hos ljudtekniker, bandmedlemmar, 

producent, m.fl.) om att ljudet ska vara starkt

- m.m.

En annan förklaring som tas upp är att PA-teknikern kanske av någon anledning inte har 

samma ljudbild vid mixerbordet som publiken har. Detta kan t.ex. bero på en dålig placering 

av mixerbordet, att PA-teknikern har öronproppar i öronen eller helt enkelt att PA-teknikern 

har någon form av hörselnedsättning.
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Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?

Nästan alla är eniga om att en hög ljudnivå kan förbättra publikens musikupplevelse, så länge 

ljudnivån inte är för hög så man får ont i öronen. ”Rock är fysisk precis som ishockey, det måste finnas 

en viss fysisk nivå för att ”känslan” ska infinna sig”.25 Med höga ljudnivåer så kan man i olika grad 

känna ljudet med kroppen (se bild 4 bland bilagorna, sida 26). Men några menar även att 

ljudnivåuppfattningen är väldigt individuell. Dålig musik låter oftast för starkt, men med 

musik som man gillar vill man ofta ha höga ljudnivåer.

Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer?

Alla tycks vara eniga om att ljudnivån skiljer sig mellan olika genrer. Den generella åsikten 

verkar vara att olika former av hårdare rock- och popmusik brukar ha högre ljudnivåer än 

andra genrer. Eller som en av ljudteknikerna svarar:

”Jag har t ex jobbat på metalfestivaler med extremt högt ljud, där bandet och publiken 

båda hade gula öronproppar, känns väl fel och förklarar varför den musikstilen låter 

som den gör, allt blir tämligen normalt genom ett par gula plugg... Generellt kan man 

väl säga att stilar med elgitarr tenderar att ha högre ljudvolymer”.26

Jazz och andra mer akustiska genrer, som t.ex. visa och klassisk musik, brukar ha lägre 

ljudnivåer. Men några nämner även att viss dansmusik, slagverksmusik (t.ex. salsa och 

samba) och viss blåsmusik (t.ex. balkanbrass) brukar ha höga ljudnivåer.

Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter?

Nästan alla de utfrågade ljudteknikerna tycker att det brukar vara för hög ljudnivå på 

konserter. Men flera menar även att det beror på att ljudet låter dåligt, vilket gör att det 

upplevs som för starkt. Det kan t.ex. bero på att de inte uppskattar musiken som spelas, att 

PA-systemet är dåligt eller att mixningen är dåligt gjord.

Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är ljudtekniker?

Ungefär hälften uppger att de ibland tycker att de har haft en för hög ljudnivå på konserter där 

de själv har varit PA-tekniker. Det gäller oftast konserter i små lokaler och då scenljudet är för 

starkt. Övriga anser sig inte ha för höga ljudnivåer på konserter där de själv har varit PA-

tekniker.

                                                
25 Svar från en av ljudteknikerna, se s.29
26 Svar från en av ljudteknikerna, se s.44
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Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en konsert?

I stapeldiagrammet nedan (diagram 1) redovisas genomsnittspoängen för de sju olika 

faktorerna som de utfrågade ljudteknikerna fick rangordna. Ju högre poäng, desto mer anses 

faktorn påverka PA-teknikerns val av ljudnivå. 
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Diagram 1: Genomsnittspoängen för de sju faktorernas påverkan av PA-teknikers val av ljudnivå. Ju högre 

poäng, desto mer anses faktorn påverka PA-teknikerns val av ljudnivå.

4.2 SVAR FRÅN KONSERTBESÖKARE

Tycker du att ljudnivån generellt brukar vara för hög, lagom eller för låg på konserter?

Lite mindre än två tredjedelar av dem som besvarat dessa frågor tyckte att ljudnivån generellt 

brukar vara för hög, övriga tycker att ljudnivån brukar vara lagom.

Tycker du om när det är höga ljudnivåer på konserter?

De flesta anser att det ska vara ganska höga ljudnivåer för att få rätt stämning och så att man 

känner musiken bättre. Men det ska helst inte göra ont i öronen när man lyssnar. Många 

uppger dock att de brukar använda någon form av hörselskydd på konserter. En del tycker 

istället att konserten bara försämras vid höga ljudnivåer.
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När tycker du att ljudnivån på en konsert är för hög?

De vanligaste svaren är när man inte kan kommunicera med personer bredvid, när det känns 

obehagligt i öronen eller när man har hörselnedsättningar dagen efter konserten. En del svarar 

även att det är för starkt när man måste använda hörselskydd för att inte få ont i öronen när 

man lyssnar.

Vilken musikstil brukar du oftast lyssna på när du går på konserter?

Den vanligaste genren är rock- och popmusik, samt en del hårdare stilar som t.ex. metal. Men 

många olika genrer dök upp bland svaren, så som opera, klassisk musik, reggae, hiphop, m.m.

Konsertbesökarnas svar delades sen upp i två delar, de som tyckte ljudnivån var för hög och 

de som tyckte den var lagom. Sen jämfördes dessa svar för att finna ett samband med vad man 

tyckte om ljudnivån generellt och typen av musik man brukar lyssna på i 

konsertsammanhang. Men inget sådant samband hittades. I båda grupperna var olika former 

av rock- och popmusik det som var den vanligaste genren när man går på konsert.
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5. Slutsatser och diskussion

5.1 SLUTSATSER

I fråga om varför det ibland förekommer väldigt höga ljudnivåer vid konserter, verkar PA-

tekniker anse att det beror främst på att scenljudet är för starkt, lokalens akustik påverkar 

ljudet, musikupplevelsen påverkas av ljudnivån och/eller att PA-teknikern inte har samma 

ljudbild som publiken. De tre faktorer som mest anses påverka en PA-teknikers val av 

ljudnivå vid en konsert är ”typ av musik som spelas”, ”scenljudet” och ”lokalens storlek”. Det 

som ansågs påverka valet av ljudnivå minst är ”publikens avstånd till scenen” (se diagram 1, 

sida 16).

Musikens genre spelar alltså en stor roll för en PA-tekniker i valet av ljudnivå. Dels anser alla 

av de utfrågade ljudteknikerna att ljudnivån skiljer sig mellan olika genrer. Och dessutom 

anser de flesta även att musikens genre är en av de tre viktigaste faktorerna när de väljer 

ljudnivå på en konsert. Genrer som anses ha högre ljudnivåer är olika former av hård rock-

och popmusik. Jazz och mer akustiska genrer, som t.ex. visa och klassisk musik anses ha lägre 

ljudnivåer.

Åsikterna om höga ljudnivåer vid konserter skiljer sig så lite mellan utbildade och självlärda 

ljudtekniker att det är svårt att dra några säkra slutsatser. En skillnad som dock finns är att det 

är betydligt fler av de självlärda ljudteknikerna som anser att de oftast har en bra ljudnivå på 

konserter där de själva är PA-tekniker. Dessutom är det små skillnader i frågan om vilka 

faktorer som mest påverkar deras val av ljudnivå vid en konsert. Se stapeldiagrammet 

(diagram 2) på nästa sida:
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Diagram 2: Genomsnittspoängen för de sju faktorernas påverkan av PA-teknikers val av ljudnivå, uppdelat i de 

utbildade och de självlärda ljudteknikernas svar var för sig. Ju högre poäng, desto mer anses faktorn påverka PA-

teknikerns val av ljudnivå.

Mellan PA-tekniker och konsertbesökare skiljer sig åsikterna om höga ljudnivåer vid 

konserter lite mer. Liksom PA-teknikerna anser de flesta konsertbesökare att ljudnivån vid 

konserter brukar vara för hög. Skillnaden mellan PA-tekniker och konsertbesökare ligger i att 

många (ungefär en tredjedel) av konsertbesökarna ändå tycker att ljudnivån brukar vara 

lagom. Men oavsett om konsertbesökarna tycker att konsertljudet brukar vara för starkt eller 

lagom, så anser de ändå att höga ljudnivåer förhöjer musikupplevelsen.
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5.2 FELKÄLLOR

Den första frågan i en sådan här undersökning anser jag borde vara huruvida det går att göra 

några säkra slutsatser med de svar som har fåtts. 16 ljudtekniker kanske kan tyckas vara för 

få. Men med tanke på att svaren ändå för det mesta har stämt överens med varandra så anser 

jag att det går att göra en viss generalisering. Dessutom styrks en del resultat av Holmlunds 

uppsats, vilket kommer att tas upp mer om senare. Och vad det gäller svar från 

konsertbesökare så borde det inte vara några problem. Över 160 svar kom in, från blandade 

åldrar och kön. Men självklart grundar sig resultaten på mina tolkningar av de inkomna 

svaren. Så den mänskliga faktorn som möjlig felkälla går inte att komma undan helt. Och sen 

går det nog inte att vara säker på att slutsatserna i detta arbete stämmer överens med 

verkligheten i andra länder och kulturer.

5.3 VARFÖR SÅ STARKT?

I frågan om varför ljudnivån på konserter ibland är väldigt hög så anser många av 

ljudteknikerna att det beror på att scenljudet är för starkt. Det kan vara trummorna som låter 

för starkt eller den envisa gitarristen som bara drar upp volymen mer och mer på sin egen 

förstärkare. Flera svarar även att om scenljudet är för starkt så förlorar man lite kontrollen 

som PA-tekniker över ljudnivån. Publikljudet måste ju höjas för att överrösta scenljudet. Men 

som Hans Nicklasson skriver (se kapitel 3.6 Annan relevant litteratur, sida 11-12) så kan man 

påverka scenljudet. Scenljudet sätter en ribba för ljudnivån, vilken publikljudet ofta måste 

överstiga. Men denna ribba kan sänkas. Vidare så tycker många av de deltagande 

ljudteknikerna att lokalens akustik är en annan vanlig orsak till att ljudnivån är hög. Att 

lokalens akustik inverkar på ljudet är högst förståeligt. Många lokaler är kanske inte ens 

byggda eller anpassade för konserter. Och de konsertlokaler som finns är dessutom många 

gånger anpassade bara för en viss typ av musik, vilket gör att all annan musik kanske låter 

dåligt. Då ljudnivån ska väljas så bedöms även lokalens storlek som en viktig faktor. Och det 

är klart att en gigantisk utomhusarena kräver en högre ljudnivå än en liten klubblokal. I 

Holmlunds uppsats så uppges lokalens storlek och scenljudet vara bland de faktorer som mest 

påverkar en PA-teknikers val av ljudnivå, vilket också styrker resultaten i denna 

undersökning.

Värt att uppmärksamma är att trots att de flesta av ljudteknikerna anser att musikens genre är 

det som mest påverkar deras val av ljudnivå, tas inte musikens genre upp som orsak till varför 
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ljudnivån på konserter ibland är väldigt hög. Om detta beror på att de inte vill medge att de 

själva är en del av orsaken till de höga ljudnivåerna, lämnar jag öppet. De flesta svaren, om 

varför ljudnivån på konserter ibland är väldigt hög, innehöll orsaker som inte påverkas av PA-

tekniker, men som PA-tekniker behöver bekämpa för att få ett bra ljud. Simon Holmund 

citerar i sin uppsats en intervjuad ljudtekniker som säger att ”Rock ska vara lite starkare”.27 Så 

nog borde musikens genre vara en viktig orsak till varför ljudnivån på konserter ibland är 

väldigt hög.

Om man bara ser till de utbildade ljudteknikerna så kom ”publikmängd” näst sist bland de 

faktorer som påverkar ljudnivån. Men Nicklasson menar att publiken är väldigt bra 

absorbenter och därför påverkar ljudnivån. Och man kan ju tycka att det är de utbildade 

ljudteknikerna som borde vara medvetna om detta, och kanske därför värdera ”publikmängd” 

som en viktigare faktor än t.ex. ”bandets önskemål”, som enligt Nicklasson är en mindre 

viktig faktor (se kapitel 3.6 Annan relevant litteratur, sida 11-12). Men att både 

”publikmängd” och ”bandets önskemål” hamnar bland de faktorer som minst påverkar 

ljudnivån stämmer överens med Holmlunds resultat (se kapitel 3.4 PA-system och liveljud, 

sida 9-10).

Ett annat intressant resultat i denna undersökning är att betydligt fler av de självlärda 

ljudteknikerna anser att de oftast har en bra ljudnivå på konserter där de själva är PA-tekniker. 

Om man jämför detta med Katarina Nilssons undersökning om lyssningnivåer på TV (kapitel 

3.5 Musikpsykologi, sida 11), så borde det ha varit tvärtom. Den uppsatsen visar på att 

konsumenter med ljudteknisk utbildning lyssnar överlag på nyhetssändningar med en högre 

ljudnivå än andra konsumenter. Men det kan tänkas vara så att de utbildade ljudteknikerna är 

mer kunniga om hur hörselsinnet fungerar och vad det klarar av.

5.4 MÅSTE VERKLIGEN LJUDNIVÅN VARA SÅ HÖG?

Det största frågetecknet som jag får efter att ha gått igenom alla svar från ljudtekniker och 

konsertbesökare är: varför prövar man inte bara att sänka volymen lite? Flera av ljudteknikerna 

uppger att de själva ibland tycker ljudnivå är för hög på konserter där de själva är PA-tekniker. 

Dessutom tycker majoriteten att ljudnivån brukar vara för hög på konserter, och väldigt många 

                                                
27 Holmlund, Simon. Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha – och är den för stark?.

C-uppsats, Musikhögskolan i Piteå, 2006. s.12
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uppger även att de nästan alltid använder öronproppar. Är det då inte bättre att sänka volymen? 

Och som Hans Nicklasson skriver kanske det är bättre att sänka volymen, istället för att 

musikerna använder öronproppar. Nog skulle det kunna tillämpas på publiken också. Men 

visst, man vill ju känna musiken när man är på en konsert som många verkar anse. Fast hur hög 

volym behövs egentligen för att göra det? I en artikel från DN kan man läsa om hur flera inom 

musikbranschen försöker få Socialstyrelsen att ändra deras gränsvärde för kontinuerligt ljud 

från 100 till 104 dBA.28 Men personligen är jag inte säker på om min musikupplevelse 

verkligen förhöjs när jag använder öronproppar. Jag kan få minst lika mycket gåshud när jag 

lyssnar på min mp3-spelare, som när jag är på en konsert. Visst har ljudnivån betydelse, men 

jag tror att det ligger mycket i det som en av ljudteknikerna svarade i frågan om ifall höga 

ljudnivåer förbättrar musikupplevelsen:

”Nej, det hela handlar bara om dynamik. Om man har mycket att överrösta så är det nödvändigt att 

spela starkare för att få önskad dynamik. I en tyst lokal spelar  jag alltid betydligt svagare. Där får 

man önskad dynamik eftersom "brusnivån i lokalen" är naturligt låg”.29

Det är dynamiken som jag tycker känns viktig. Visst vrider jag ofta upp volymen lite extra när 

det kommer en låt som jag särskilt tycker om. Men det är när det där ”speciella partiet” 

kommer i de bra låtarna, som jag får rysningar och riktigt kan dra på volymen ordentligt utan 

att uppleva någon smärta i öronen. Men oavsett vad jag själv tycker så verkar ju ändå 

majoriteten anse att höga ljudnivåer förbättrar musikupplevelsen, så länge det inte gör ont i 

öronen. Och dessutom tycker ju lite mer än en tredjedel (vilket ju är ganska mycket) av de 

utfrågade konsertbesökarna att ljudnivån på konserter brukar vara lagom.

Det verkar vara en väldigt spridd åsikt, både bland ljudtekniker och bland konsertbesökare, att 

man klarar av högre ljudnivåer när man lyssnar på musik som man tycker om. Och då uppstår 

ju ett problem för ljudteknikern. Vem ska man mixa för? Den som inte tycker om musiken vill 

ju då ha en lägre ljudnivå, och tvärtom. Och hur gör man som ljudtekniker när man inte tycker 

om musiken som spelas? Måste man då förlita sig mer på dB-mätare än på sin egen 

bedömning? Men då jag inte har funnit några vetenskapliga belägg för detta, anser jag ändå att 

man bör vara försiktig med sin egen och andras hörsel. Fast visst kan det nog finnas en press på 

PA-teknikern från publiken, som säkerligen förväntar sig höga ljudnivåer. Många av de 

                                                
28 Musikbranschen kräver höjd volym.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2198&a=660906 [2008-01-08]
29 Svar från en av ljudteknikerna, se s.31
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utfrågade konsertbesökarna ansåg som sagt att ljudnivån på konserter brukar vara lagom. 

Visserligen ansåg de flesta ljudteknikerna att ”publikens önskemål” var en av de minst viktiga 

faktorerna som påverkar deras val av ljudnivå. Men en konsert är ju ändå oftast ett 

kommersiellt evenemang där man måste ta hänsyn till konsertbesökarnas efterfrågan för att få 

en så stor vinst som möjligt. Ett annat problem som kan uppstå är att om man har blivit utsatt 

för höga ljudnivåer under en längre tid innan man går på en konsert så har ju öronen hunnit 

”tröttna”. Musiken kommer då att upplevas som starkare än vad de andra tycker. Låt oss säga 

att man ska vara PA-tekniker på en festival. Det är då flera band som ska ha soundcheck, och 

det kan då bli höga ljudnivåer under en längre tid på en dag. Återigen, bör man då förlita sig 

mer på dB-mätare än på sin egen bedömning? Ytterligare ett problem som Holmlund tar upp i 

sin uppsats är att en av teknikerna, som han intervjuade, sa att ”Ibland ska det göra ont i öronen”.30

Om PA-tekniker med den inställningen ofta har så höga ljudnivåer att det gör ont i öronen så 

kommer säkerligen deras hörsel att till sist försämras. Vilket i sin tur leder till att ljudnivån 

måste höjas ytterligare för att nå det där ”göra-ont-tillståndet”. Det blir med andra ord en ond 

cirkel.

Till sist är det ändå värt att tänka på att om man som PA-tekniker drar på volymen för mycket, 

så är risken stor att man står där efteråt med en bot från kommunen i handen.

5.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

Vidare forskning inom detta område kan vara att undersöka om det föreligger några skillnader 

mellan gamla och unga ljudtekniker. Men det jag personligen helst skulle vilje se en 

undersökning om är huruvida höga ljudnivåer verkligen förhöjer musikupplevelsen. Om man 

håller sig till en ljudnivå så att man inte behöver använda öronproppar, kanske man kan tänka 

sig att musikupplevelsen blir lika genom att använda sig utav hjälpmedel såsom EQ och 

panorering för att varje ljudkälla ska höras bra.

                                                
30 Holmlund, Simon. Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha – och är den för stark?.
C-uppsats, Musikhögskolan i Piteå, 2006. s.13
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7. Bilagor

UTDRAG FRÅN ETT INTERNETFORUM 31

– ”Varför man ska betala flera hundra för att gå på konsert och sedan vara tvungen att ha hörselskydd på sig 

övergår mitt förstånd alla kategorier. Var på Rammstein och det var det j-igaste jag hört...eller inte 

hört beroende på hur man ser det. När ska ljudet på konserter hamna på 2000-talet??”

– ”Jag kollade på Globen och dom delade ut proppar i parti och minut... stod också vid FOH. Skön bas som 

vibrerar i hela kroppen men hallå... är vi inte där för att lyssna på musiken? Fick nöja mig med 

ljuset, eldeffekterna och pyron.”

– ”Det finns massvis med faktorer som gör att det inte alltid bara är att dra ner masterreglarna. Rammstein är 

dessutom ett band som ska låta mycket. Jag har dock hört väldigt många mixar i sommar som inte 

bara varit lagom starka utan dessutom låtit väldigt bra.”

– ”Hmmm... det där köper jag inte. Måste vara så att det är musik och text som är viktigt, inte hur det känns i 

kroppen eller dånar i huvet efteråt. I Globen fanns det inte en kvadratmeter som gick att stå/sitta på 

utan hörselskydd. Och hur bra hör man med hörselskydd? jag fattar faktiskt inte...det är ju som att 

sätta på sig ögonbindel och kolla på ljuset!”

– ”Måste hålla med Janne på den här fronten. Visst ska viss musik vara stark men det får inte gå över gränsen 

så det blir jobbigt eller farligt för öronen. Det måste gå att mixa utljudet så att det låter bra även om 

man jobbar på lite lägre nivåer.”

– ”Det kan för lekmän låta konstigt, men det är faktiskt inte riktigt så enkelt. Visst går det oftast rätt bra att mixa 

på vettiga nivåer, men det finns en del hinder på vägen. Så enkelt som att bara dra ner 

masterreglarna är det definitivt inte. Sänker du nivån på en mix under pågående gig så ryker det 

mesta av mixen. Detta beror på två saker. PA'n är inte lika linjära vid alla frekvenser under samma 

ljudtryck. Detta har blivit mycket mindre av ett problem med dagens riggar som faktiskt är väldigt 

linjära, men problemet är inte helt borta. Det andra är att örat faktiskt inte är linjärt. Hörselkurvan 

har en "inbyggd loudness", vilken avtar vid högre ljudtryck (se Fletcher-Munsonkurvan). 

OK, om vi istället förutsätter att du har nivån i åtanke redan under soundcheck istället för mitt under 

gig. Det största problemet då, särskilt i mindre lokaler, är backlinens egenljud innan det ens kommer 

till PA't. Detta har du som tekniker ingen kontroll över, och spelar t.ex gitarristerna (det är alltid 

dessa gitarrister) väldigt starkt på scen så kan du inte göra så mycket annat än anpassa mixen efter 

det. Visst kan man tjata på musikerna, men det är allt som oftast lönlöst. Tighta och disciplinerade 

(vilket jag kan tänka mig Kent tillhör) band uppvisar naturligtvis mycket mindre av detta beteende. 

Sedan har vi naturligtvis det återkommande problemet med fel PA på fel ställe, men ibland finns helt 

enkelt varken de fysiska möjligheterna i lokalen eller budgeten att göra allt helt rätt. 

Jag försöker inte rättfärdiga galna nivåer, bara visa på att det faktiskt inte alltid är så enkelt som att 

dra ner mastern, vilket väldigt många verkar tro.”

                                                
31 http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?t=1232&postdays=0&postorder=asc&start=0 [2008-01-10]
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KROPPENS PÅVERKAN UTAV LJUD

Bild 4: överskådlig bild över vilka frekvenser som påverkar kroppens olika delar
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FRÅGOR TILL PA-TEKNIKER:

1. Namn och ålder?

2. Har du någon utbildning inom ljudteknik, musikproduktion eller liknande ämnen?
Om ja, vad för utbildning?

3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer?
Om ja, inom vilka genrer är konsertljudet starkare respektive svagare?

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter?
Om ja, vad tycker du är för hög ljudnivå?

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är PA-tekniker?
Om ja, vad beror detta på?

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en konsert?
Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

 lokalens storlek
 publikmängd
 publikens avstånd till scenen
 typ av musik som spelas
 bandets önskemål
 publikens önskemål
 scenljudet

FRÅGOR TILL KONSERTBESÖKARE:

1. Namn och ålder?

2. Har du någon utbildning inom ljudteknik, musikproduktion eller liknande ämnen?

3. Tycker du att ljudnivån generellt brukar vara för hög, lagom eller för låg på konserter?

4. Tycker du om när det är höga ljudnivåer på konserter?

5. När tycker du att ljudnivån på en konsert är för hög?

6. Vilken musikstil brukar du oftast lyssna på när du går på konserter?
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SVAR FRÅN LJUDTEKNIKER
Det är inte originalen som redovisas här. Fråga ett och två har tagits bort för att säkerställa 
ljudteknikernas anonymitet, och alla personliga meddelanden som inte har med svaren att 
göra också tagits bort. En del har blandat begreppen ”hög” och ”stark”, men då dessa frågorna 
handlar om ljudnivåer så är det dB det handlar om (det korrekta är ”hög ljudnivå”, ”hög 
volym”, ”stark musik” och ”starkt ljud”). Men i ett försök att minimera risken för förvirring så 
har jag försökt ändra alla felaktiga begrepp. Viktigt är dock att påpeka att svarens innebörd 
INTE har ändrats!

3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Numera tycker jag inte att det så ofta är speciellt högt vid konserter. Speciellt vid större 
evenemang så hålls nivåerna bra!

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Absolut, i vissa fall och i samband med viss typ av musik så är det
så. Dock finns det en skillnad mellan högt och HÖGT. Allt här i världen måste hanteras med 
ansvar, så och höga ljudnivåer.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Det säger sig självt att tex. metall eller hårdrock ofta håller en hög nivå. Men för hög?.... Allt 
är ju relativt. Även symfonisk musik kan upplevas som mycket stark. Allt handlar om tycke 
och smak. En människa som lyssnar på en musikgenre som han eller hon inte uppskattar kan 
uppleva högst modesta nivåer som "för högt". På samma sätt kan en människa som tex. gillar 
"gammeltjo" lyssna på detta på en för andra totalt olidlig nivå, och må som en prins.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för stark ljudnivå?
Se ovan

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är PA-
tekniker? Om ja, vad beror detta på?
Det får andra bedömma

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-6, där 1 är det som påverkar mest.

Omöjligt att svar på på detta sättet. En liten lokal med ett band som spelar högt på scen gör 
ofta att ljudteknikern inte kan påverka slutresutatet speciellt mycket. En stor lokal eller 
utomhus så spelar det mindre roll hur högt bandet spelar. Generellt är det mycket lättare för en 
ljudtekniker att få till ett resultat som är bra i större sammanhang. Men är bara bandet 
medgörligt och kan acceptera en lägre scenljudnivå så funkar det också på mindre scener!
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Orsaken till höga nivåer vid konserter består av flera faktorer, antingen var och en för sig eller 
som en samverkande effekt. 
A. Genre - en högenergisk musikstil som bygger på höga spelnivåer på förstärkare för ljudets 
skull genererar mycket mer signal från bandet, t ex punk, hårdrock/hardcore, än vad visor, 
softjazz och det mesta av akustisk musik gör. Det finns viss akustisk musik som ofta blir stark 
såsom slagverksmusik typ salsa och samba, men även stark blåsmusik som balkanbrass vilket 
genererar en akustisk nivå på över 100 dB. Om du då ska micka upp detta och spela genom ett 
PA så finns det inte mycket headroom kvar för publiken, för de som står nära scenen kan 
ljudet bli smärtsamt högt, PA:t är i det här fallet viktigast för att förstärka de ljud som inte 
tränger igenom akustiskt, sång och ljudsvaga instrument och för att sprida klangen jämt i 
lokalen. Ljudteknikerns påverkan på den höga nivån är i detta fallet liten. 
B. En annan orsak till starkt ljud kan vara lokalens akustiska förutsättningar, en odämpad 
lokal med mycket fönster, stenväggar, stengolv fungerar i sig som en ljudförstärkare och kan 
öka nivån flera gånger om. Även här får PA:t agera sångförstärkare i första hand. Teknikern 
kan inte göra så mycket åt problemet även i detta fall. 
C. Det finns många tekniker som antingen är vana vid höga nivåer eller är okänsliga för höga 
ljud och då kan det bli högt för vissa i publiken. Som tekniker är man mer fokuserad vid 
detaljer i ljudbilden och blir då mindre känslig för höga nivåer, det är liksom detaljen som 
man bearbetar vid tillfället... 
D. Ofta kan bandet trycka på och vill att det skall vara starkt, det är ofta många lägger ihop 
hög nivå med bättre upplevelse. Detta gäller i de flesta fall orutinerade band som innan de 
turnerat och arbetat i studio inte hunnit slita på sin hörsel såpass att de funnit hög spelnivå 
som ohållbart. Överhuvudtaget finns en tro på att den fysiska slagkraften är detsamma som 
ökat engagemang och närvaro, men det är ofta mycket svårare att spela bra svagt, särskilt för 
trummisar... Här är det viktigt att nämna öronproppar: många använder öronproppar nu för 
tiden vilket är bra då det gäller att skydda den egna hörseln, men samtidigt är dessa användare 
okänsliga för spelnivån eftersom de tål och kräver mycket högre ljud för att kunna höra. Jag 
brukar nästan tvinga dessa musiker att ta ut propparna när de ber mig höja scenljudet över vad 
jag anser vara skäligt, risken är annars väldigt stor att det blir för högt för publiken. 
E. Ibland är mixerplatsen placerad på ett sådant sätt att teknikern har en mycket lägre 
medelnivå än på andra platser i lokalen, då ökar risken helt klart för att det blir för högt. 

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Ljudnivå är något väldigt relativt och individuellt - de flesta av oss är känsliga för smärta i 
öronen, då protesterar vi, men har man druckit alkohol avtar denna känsel drastiskt och nästan 
kräver att DJ:n eller teknikern skall höja. Många band och producenter är oroliga att det inte 
blir rätt känsla om man "rockar med förnuft" och det är jag helt beredd att förstå. Rock är 
fysiskt precis som ishockey, det måste finnas en viss fysisk nivå för att "känslan" skall infinna 
sig, däremot är det väldigt individuellt med vilken nivå som är rätt. Det händer också ibland 
när jag har gästtekniker som smyger med ljudet att jag ber dem höja något, det blir liksom 
ingen klang och närvaro utan det känns nästan som ett rep på scenen. Även då publiken är 
väldigt högljudd behövs en högre nivå för att ge närvaro och en bra upplevelse.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Se svaret på fråga 3



30

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Vet inte, i Göteborg råder 100 dB-gräns för medelnivå och jag vet att många ställen har svårt 
att leva upp till det, men jag tror att det håller på att ske en förändring. Lyssnar jag på musik 
länge kan 100 dB vara tröttande och jobbigt, men under en kort period klarar jag ganska högt 
ljud om det hänger ihop med spelet...

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Det händer att jag tycker att det blir högt ibland och jag betonar att bandets scennivå är väldigt 
avgörande vid sådana tillfällen. 

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

1 scenljudet - högljudda musiker som också / eller använder öronproppar 
2 lokalens storlek 
3 Typ av musik 
4 publikens önskemål 
5 bandets önskemål 
6 publikmängd
7 publikens avstånd till scenen



31

3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
I princip beror det på att publikljudet måste överrösta scenljudet och även publiken.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Nej, det hela handlar bara om dynamik. Om man har mycket att överrösta så är det 
nödvändigt att spela starkare för att få önskad dynamik. I en tyst lokal spelar  jag alltid 
betydligt svagare. Där får man önskad dynamik eftersom "brusnivån i lokalen" är naturligt 
låg.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer
är konsertljudet starkare respektive svagare?
Ja, visst gör det det. Men egentligen borde det kanske inte göra det så mycket. Det handlar 
återigen bara om att nå önskad dynamik och olika genrer kräver olika mycket dynamik.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
Mina öron tycker bäst om konserter där ljudnivån ligger på 95-98dB(A) i genomsnitt. Då 
upplever jag ingen hörselnedsättning under en normalt lång konsert. Under kortare tider tål 
jag mycket mer kanske upp mot 105-110dB(A). I princip alla större rockkonserter spelar 
starkare än så här. Hörselskydd måste användas!

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
När jag kan styra hela ljudbilden tycker jag att nivån är bra. I små lokaler med starkt scenljud 
är det bara för mig att öka med och dra på. Ofta ställer jag in ett bra ljud under 
soundcheck/början av konserten, sedan stoppar jag i mina öronproppar trots att jag inte mixar 
lika bra med dessa.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

o lokalens storlek 3
o publikmängd 7
o publikens avstånd till scenen 5
o typ av musik som spelas 2
o bandets önskemål 4
o publikens önskemål 6
o scenljudet 1
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
- Svårt att svara generellt, kan vara en kombination av förutfattade meningar,
rädsla för att "det måste" vara starkt, och ibland kanske i kombination med en
hörselnedsättning hos ljudteknikern.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
- Ja ibland, beror på vilken typ av musik det är.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer
är konsertljudet starkare respektive svagare?
- Traditionellt brukar Rockmusik med alla dess undergenrer normalt vara lite starkare
än t.ex. klassiskt och Visa. Beroende på vilka frekvenser och hur "taggigt" ljudet är
kan man också uppleva t.ex. ett Trash-metalband starkare än en "slick/snygg/prydlig"
produktion, även om både spelar lika starkt om man tittar på en DB-mätare.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
- Ja ibland, också beroende vilken typ av ljudbild det är frågan om.
Det formella svaret är ju att man ska hålla sig inom de riktlinjer som Socialstyrelsen
tagit fram för konserter.

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
- Nej 

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-6, där 1 är det som påverkar mest.

1 * typ av musik som spelas
2 * scenljudet
3 * lokalens storlek
4 * publikens avstånd till scenen
5 * bandets önskemål
6 * publikens önskemål
7 * publikmängd
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Det finns många faktorer. Det är oftast en inställningssak. Dels vilken inställning som bandet, 
ljudteknikern, producenten mfl har. Några tror att man kan gömma sig bakom volym dvs om 
man bara är högljudd så behöver man inte kunna spela/mixa/skriva låtar etc. 

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Det beror helt på vilken effekt man är ute efter. Ofta kan man genom att spela väldigt svagt få 
publiken att koncentrera sig på vad som händer på scenen. Detta fungerar då mycket bättre på 
en jazztrio än ett hardcore-metalband. En "lagom" nivå är alltid bäst.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Se ovan. Dessutom, om man börjar tala om dB-värden, typ 100dBALeq60min som ju är ett 
gränsvärde för hur starkt man får spela, så har ju innehållet väldigt stor betydelse för 
mätvärdet. Ett luftigt arrangemang, typ jazztrio, får ett lägre medelvärde i förhållande till 
toppvärde jämfört med ett kompakt sådant, typ Metalbandet..

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Ofta Ja. Vad som är för hög ljudnivå kan man inte sätta en siffra på. Detta beror mer på hur 
mixen är sammansatt, den tonala kvalitén och hur ljudanläggningen förmår att leverera den
till publiken. Vid ett läge då det är bra förutsättningar brukar jag hamna på 98-100dBALeq på 
rockband och kanske 85-90dBALeq på jazztrion.

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Nej! Om jag ansåg det borde jag byta jobb då det är min uppgift att se till att ljudet är 
exemplariskt.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

6 . lokalens storlek
5 . publikmängd
7 . publikens avstånd till scenen
4 . typ av musik som spelas
3 . bandets önskemål
1 . publikens önskemål
2 . scenljudet

Publikens önskemål/förväntningar är ju den viktigaste faktorn. Faktiskt den enda. Möjligtvis
kan bandet ha ett önskemål men i det fall de låter mig vara ljudtekniker har de överlåtit sina 
önskemål till mitt omdöme. Scenljudet är ju något jag inte bestämmer över så dess inverkan 
gör ju att jag inte längre bestämmer ljudnivån. Lokalens storlek och publikens 
storlek/placering har ingen tillämpning i detta fall. Detta är faktorer som påverkar val av 
utrustning. Typ av musik som spelas hänger ju ihop med vilken typ av publik som kommer 
och vad de har för förväntningar på ljudet.
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Den kan vara hög pga det redan starka scenljudet, dvs, all backline och ljud från monitorer. 
Många musiker vill gärna ha starkt både i stärkare och monitor...
Trummor är en annan bidragande faktor när det gäller mindre lokaler.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Både Ja och nej. självklart förbättrar det upplevelsen om det är starkt, men det kan också 
förstöra en hel konsert om det är FÖR starkt. En väldigt svår balansgång där....

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Ljudnivån skiljer sig definitivt på olika genrer. Hårdrock/ metal är oftast starkare, medan Jazz 
är svagare pga att det är helt olika mål man har i mixningen. Jazz vill man oftast bara lätta 
upp, medan hårdrock ska låta mäktigt och tungt.... svårt att förklara. Även pga att det jag sa 
tidigare med medhörning och backline nivåer.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
Ibland är det för högt, inte allt för ofta men det händer. börjar man ligga o ha ett snitt över 
105db så börjar det bli jobbigt för örenen helt klart...

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Nej, har hänt en gång. Liten lokal, hårdrockspelning, hög medhörning och backlineljud plus 
en väldigt hårt slagande trummis.....

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

7 lokalens storlek 
1 publikmängd
6 publikens avstånd till scenen
3 typ av musik som spelas
4 bandets önskemål
5 publikens önskemål
2 scenljudet



35

3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Det är för att det skall bli drag rätt stämmning beroende musikstil.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Om det är bra ljud även det är högt är det ok.
En ljudtekniker skall vet som sköter ljudet.
Det invärkar om det är inomhus och utomhus också.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Är det  hårdrock skall det vara starkt och jazz lite svagare t.ex.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
Musiken brukar vara stark så sången inte hörs ofta live.

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Brukar inte ha för högt live.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

2 lokalens storlek
4 publikmängd
3 publikens avstånd till scenen
1 typ av musik som spelas
5 bandets önskemål
6 publikens önskemål
7 scenljudet
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
För att bandet, eller arrangören, eller publiken, eller ljudtekninker vill har det så (eller en 
kombination av parterna)

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Det beror på! Vad menar du med hög? Men visst vill publiken ha det högt ibland

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Ja. Rock/pop/punk vs. trubadour/folkmusik

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Ja - dåligt musik! (bra musik tål man även när det är för starkt!

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Både ja och nej. Ibland efter en koncert kan jag tycker att jag spelade för högt - men inte 
ofta...

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

2 • lokalens storlek
5 • publikmängd
6 • publikens avstånd till scenen
1 • typ av musik som spelas
4 • bandets önskemål
7 • publikens önskemål
3 • scenljudet

Johnny, Your questions are a little too loose to give good answers to. How would you define 
loud? Decibels or opinions?
Try question this for size: You are the person responsible for sound levels at a concert. After 
the first two numbers you've got everything under control and a pleased with the sound. 
Suddenly there is a person at your side saying that the sound levels need to be altered. How 
different would your responds be once you understand that the person talking to you is a)the 
bands manager, b)a member of the public, c)the arranger of the concert, d)a representative of 
the local health and saftey office. How different is your responce if they say the level is too 
high compared with if they they say the level is too low (unlikley in case d.!).

This is a very real situation. I don't think I mix too loud. I mix it how I like it (and 
unsurprisingly I don't like to listen to concerts where I judge the music to be too loud).
However, I quit working with a successfull touring band because I got fed up with the record 
companies persistent call for louder concerts. But many people in Falun think I mix too loud. 
Whats normal, whoes to blame and it's only rock and roll but I like it - sometimes!

The best answer I gave above is that bad bands always sound too loud wheras good bands 
never do! Good luck with your research.
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Det kan bero på väldigt många olika anledningar:
* Bandet vill att det ska vara så
* Teknikern som mixar konserten vill att det ska vara så
* Volymen som kommer från scenen (dvs trummor, förstärkare, monitorljud osv)
är redan väldigt hög och teknikern måste lägga sång osv ovanför den redan
höga scenvolymen.
* Akustiken i lokalen är så livlig att varje virvelslag gör ont även när man
står långt bak i publiken.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Jag tycker att en hög ljudnivå, inom rimliga gränser, ger en bättre
konsertupplevelse vid vissa sorters musik.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Starkare:
* Olika former av metal
* Rock
Svagare:
* Jazz
* Klassisk musik

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Idag börjar ju sveriges decibelgränser efterföljas ganska bra vilket gör att
allt färre konserter mixas för högt. Jag tycker tyvärr att 100dBA
equivalent är en lite för låg gräns. 103-104 dBA equivalent skulle vara
oerhört mycket lättare att efterfölja.
När man lägger upp en mix i en medelstor lokal (säg 500-1000 pers) med ok
akustik så brukar nivån på bandet utan sång ligga mellan 98 & 101 dBA
equivalent. Men i dom flesta sorters modern pop/rock så ska ju sen sången
ligga längst fram i mixen vilket gör att man behöver ett par dB till för att
inte behöva kompromissa med hur man vill att mixen ska låta.
Man ska ju komma ihåg att vi som FOH-tekniker inte bara har ett uppdrag att
få alla instrument att höras, vi måste även få mixen att låta bra. Det jag
vill ha sagt med det är att även om scenvolymen kommer upp i 96-97 dBA så
måste vi normalt sett ändå lägga upp bandet ännu högre för att kunna
färga ljudet och få mixen att låta som vi vill. Detta innebär kort sagt att
scenljudet hela tiden sätter en gräns för hur svagt vi kan mixa en konsert.
Om scenljudet ligger kring 90 dBA brukar jag inte ha några problem att få
till en snygg mix och ändå ligga under 100dBA equivalent. Om scenljudet
ligger kring 95 dBA finns det inte en chans i världen att jag både kan hålla
mej till decibelgränsen samt få mixen att låta bra.
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7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Ibland ja tyvärr. När man är och gigsar med ett band med hög scenvolym i
lokaler med dålig akustik så blir mixen oftast starkare än jag skulle önska.
Jag turnérade med ett metalband som heter Cult of Luna förrut men blev
tvungen att sluta just för att jag kände att det alltför många kvällar blev
en ljudvolym som var för brutal för mina öron.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

• lokalens storlek 6
• publikmängd 5
• publikens avstånd till scenen 2
• typ av musik som spelas 5
• bandets önskemål 5
• publikens önskemål 4
• scenljudet 7
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Jag vet inte riktigt vilken typ av konserter du menar, det skiljer sig rätt mycket på ett 
klubbgigg och ett arena gigg.
Jag skulle vilja börja med att säga att vi tekniker har vissa rekommendationer att följa 
angående ljudnivån vid ett gigg. Detta är rekommendationer de flesta tekniker följer och 
något som vi på UmeAudio håller hårt på.
Ljudtrycksnivån för ett gigg dit inga personer under 13 år är tillåtna ligger på en maxnivå av 
115dB och med ett medelvärde på 100dB.
Ljudtrycksnivån för ett gigg dit personer under 13 år är tillåtna ligger endast på en maxnivå av 
110dB och med ett medelvärde på 97dB.

Att man som tekniker puchar nivån till den rekommenderande gränsen (eller ibland över) kan 
ofta bero på att man vill känna musiken, man vill känna ljudtrycket dunka i bröstet.
Men jag tror att problemet är att många anser att det inte går att få ut det där lilla extra i 
soundet, som t.ex. i trummorna om de inte får spela tillräckligt starkt (det går det).
Problemet kan då bli att man lägger musiken på en nivå där man tycker det låter bra, vilket 
resulterar i att alla vocals går över den rekommenderande gränsen.

På mindre klubbar kan det vara svårt att få till ljudet p.g.a det akustiska ljudet från 
instrumentet eller från stärkarna på scenen. Man blir då ibland tvingad att lägga nivån för högt 
(medvetet) för att det ska låta någorlunda. Under ett symfoniorkester gigg (t.ex.) löser man 
ofta problemet med att isolera trummorna/perkussion (med plexiglas) det brukar innebära att 
man kan få ner scenljudet avsevärt.
Man skall även komma ihåg att bara för man själv tycket att ljudet är för starkt innebär det 
inte att andra i publiken tycker så. Detta är väldigt individuellt. Som du säkert vet så upplever 
vi musik vi inte tycker om ofta för stark medan musik vi gillar har vi inga problem med.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Det kan det göra. Att gå och lyssna på en konsert innebär inte alltid bara att få se sina idoler 
live utan även att få en helhetsupplevelse, man vill känna musiken in i benmärgen.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Detta är en väldigt intressant fråga. Här skiljer sig nivån ganska mycket. Musik utan ett 
betydande slagverk, t.ex. en del singer & songwriter, jazz eller liknande behöver inte alltid 
upplevas så vidare starkt, där är det mer en fråga om att höra lead sångaren och "tralla" med i 
sången:)
Pop, Rock och andra lite tyngre musikstilar kräver betydligt mer tryck än de akustiska 
musikstilarna. Här har man som tekniker ett större ansvar att leverera musiken till publiken så 
att de verkligen känner instrumenten.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Om det är ett litet ställe och teknikern försöker överösta slag- blåsinstrumeten, ja då kan det 
bli lite högt. Men jag upplever inte att musiken är för stark på t.ex. utomhuskonserter.



40

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Som jag svarade på fråga 6. Om jag måste överösta slag- blåsinstrumenten, ja då kan det bli 
lite högt. Men det har helt med de akustiska förhållandena/scenljudet att göra.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-6, där 1 är det som påverkar mest.

o typ av musik som spelas
o scenljudet
o bandets önskemål
o lokalens storlek
o publikmängd
o publikens önskemål
o publikens avstånd till scenen
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Oftast på grund av okunskap och dålig mix, ibland på grund av lokalproblem, vind, 
temperatur och för att alla, även de långt bak skall höra.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Vid vissa musikstilar, som rock och dansmusik (Techno & House) är framför allt basvolymen 
viktig tycker jag, det innebär för mig inte att man skall pressa skräp högtalare så det låter skit, 
men att basen är dominerande i mixen, dock ej dränka DEN MYCKET VIKTIGA SÅNGEN, 
men genom att skära mycket med hög och lågpass filter kan man få renare, klarare mixar. Ett 
exempel kan vara att te.x skära bort mycket bas från en akustiskt komp gitarr, kör mickar etc. 
En spektrum analysator kan hjälpa en att "se" var saker skräpar ner, 50Hz från i en akustisk 
gitarr gör inte någon nytta i en Pa-mix..(Som exempel)

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Stora Rockband, dansakter,  på andra sidan, jazz, akustiska visduos, acapellagrupper etc

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Ja, rätt ofta, när alla måste ha öronproppar och det piper i öronen efter konserten. (Vilket 
innebär skador på hörselorganen.)

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Händer, beror ofta på att jag mixar långt från högtalarna och inte uppfattar hur högt det kan 
vara på andra ställen i lokalen.
Nuförtiden har många pa system otrolig effekt. "För högt" på skräp högtaalare tycker jag är 
mycket mer påfrestande än på kvalite´ts pa:n som låter rent och snyggt.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

o lokalens storlek - 5
o publikmängd - 2
o publikens avstånd till scenen - 3
o typ av musik som spelas - 4
o bandets önskemål - 7
o publikens önskemål - 1
o scenljudet – 6
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Scenljudet från vissa instrument kan vara starkt. Sen tror man att det ska vara väldigt starkt 
PA-ljud för att det ska låta bra

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid
en konsert?
Nej

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Hård rock-populärmusik

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter?
Om ja, vad tycker du är för hög ljudnivå?
Ja När man måste ha hörselskydd

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du
själv är ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Nej

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån
vid en konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

* lokalens storlek 2
* publikmängd 4
* publikens avstånd till scenen3
* typ av musik som spelas 7
* bandets önskemål 6
* publikens önskemål 5
* scenljudet 1



43

3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Ett mer eller mindre korrekt svar borde vara att ljudteknikern styr ut för hög nivå till 
slutstegen 

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Jag upplever att en hög ljudnivå vid de lägre frekvenserna kan förhöja upplevelsen, förutsatt 
att detta inte maskerar övrigt i ljudbilden och gör den totala ljudbilden otydlig.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer
är konsertljudet starkare respektive svagare?
Jag upplever att gengrerna rock/hårdrock och pop är starkt överrepresenterade när det gäller 
höga ljudnivåer. 

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
Generellt sett ja. Eftersom jag inte brukar ha någon mätutrustning med mig vid konsertbesök, 
kan jag inte svara i absoluta värden. I allmännhet upplever jag dock att det oftast är för höga 
ljudnivåer främst i övre mellanregistret (2-5kHz) och den lägre diskanten (5-8 kHz).

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Ibland, oftast beroende på för stakt scenljud, vilket i sin tur oftast beror på öronproppar hos 
musikerna, som oftast beror på trumslagare som slår för hårt och gitarrister med för mycket 
dist och diskant på förstärkarna och föreställningen om att man skall kunna (och måste) höra 
alla i bandet jättetydligt.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

o lokalens storlek 6
o publikmängd 5
o publikens avstånd till scenen 4
o typ av musik som spelas 3
o bandets önskemål 1
o publikens önskemål 2
o scenljudet 7
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Kan bero på olika faktorer, högt scenljud, image, litet PA stor yta osv

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en konsert?
Nej, vissa musikstilar kan dock kräva en högre ljudnivå än andra, det är ju visat att ljudtryck 
som kroppen tar upp kan ge en lyckokänsla även om inte öronen oskyddade mår bra av det.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är
konsertljudet starkare respektive svagare?
Ja, jag har t ex jobbat på metallfestivaler med extremt högt ljud, där bandet och publiken båda 
hade gula öronproppar, känns väl fel och förklarar varför den musikstilen låter som den gör, 
allt blir tämligen normalt genom ett par gula plugg... Generellt kan man väl säga att silar med 
elgitarr tenderar att ha högre ljudvolymer.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad tycker du är 
för hög ljudnivå?
Det tycker jag oftast är mer en fråga om hur det är mixat, vasst ljud kan vara jobbigare för 
öronen än ett starkare men behagligare ljud. Men man ska inte känna att det distar i öronen 
eller att man hör sämre efter en konsert.

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Ibland kan det bli för högt, men det beror i så fall på att scenljudet är ör starkt och att man 
måste matcha det. I en liten lokal är det ju trummorna som oftast sätter ljudnivån, deras 
akustiska ljudvolym är ju det man måste matcha, och har man då en hårtslående trummis så 
kan volymen bli hög.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

3 • lokalens storlek
2 • publikmängd
5 • publikens avstånd till scenen
4 • typ av musik som spelas
7 • bandets önskemål
6 • publikens önskemål
1  • scenljudet
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3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Känsla och fysiskt ljudtryck. 

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Oftast är det så till en viss gräns som börjar överskridas.

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer är 
konsertljudet starkare respektive svagare?
Hårdrock medför oftare för hög ljudnivå.

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
Det är ofta för hög ljudnivå. När det börjar dista i innerörat är
det verkligen för högt!

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är 
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Jag jobbar ej med PA ljud vid den typen av konserter.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en 
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

1 Typ av musik
2 lokalens storlek
3 publikmängd
4 scenljudet
5 bandets önskemål
6 publikens önskemål
7 publikens avstånd!



46

3. Varför är ljudnivån ibland väldigt hög vid konserter?
Okunskap och omognad  hos musiker och ljudtekniker.

4. Tycker du att en hög ljudnivå förbättrar publikens upplevelse vid en
konsert?
Ja till en viss gräns. Starkt och välbalanserat ljud åt alla i publiken. Delikat balansgång mellan 
min och maxnivå  d.v.s. kontrollerad dynamik. Det är det svåra. 
Temporärt kan en hög nivå exaltera människan men en hörselskada är inte så exalterande. 

5. Tycker du att detta skiljer sig mellan olika genrer? Om ja, inom vilka genrer
är konsertljudet starkare respektive svagare?
Rock,pop, metal har ofta höga nivåer, jazz,visa, folkmusik vanligen softare.  

6. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter? Om ja, vad
tycker du är för hög ljudnivå?
Ja,  mer än 100 dB Leq är för mycket. 

7. Tycker du att ljudnivån brukar vara för hög vid konserter där du själv är
ljudtekniker? Om ja, vad beror detta på?
Nej, men det händer att bandet , trummor samt backline svarar för den för höga nivån.

8. Vilka faktorer tycker du påverkar mest när du ska bestämma ljudnivån vid en
konsert? Rangordna följande faktorer med 1-7, där 1 är det som påverkar mest.

� lokalens storlek  4
� publikmängd  5
� publikens avstånd till scenen  6
� typ av musik som spelas    2
� bandets önskemål   3
� publikens önskemål  7
� scenljudet 1
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