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Abstrakt  
 
Detta är ett arbete som genom observationer och intervjuer av live-ljudtekniker utröner om 
varför de väljer den ljudnivå de har på sina konserter och om dessa ljudnivåer kan vara 
skadliga för deras hörsel. Med hjälp av en mediator (ljudtrycksmätare) har ljudnivåer mätts 
upp och de värden som har använts till arbetet är max ljudtryck och medel-ljudtryck. 
Intervjuerna har gjorts för att ta reda på hur teknikerna väljer sin ljudnivå och mätningarna har 
gjorts för att kolla om nivån är skadlig. Arbetet visar att på två av fem uppmätta konserter var 
ljudnivån för stark. En lista över saker som påverkar valet av volym har gjorts. De intervjuade 
personerna visar en ganska entydig inställning till hur de väljer sin ljudtrycksnivå och vissa av 
de intervjuade har gett oroväckande svar som tyder på att de använder sig av ett hälsofarligt 
ljudtryck. 
 
 
In English: 
 
Abstract 
 
This paper is a research about how live-sound engineers choose their volume and if that 
volume can be hazardous for their hearing. With help from a mediator (sound-pressure meter) 
sound levels has been measured and the important values for this paper is max sound 
pressure-level and average sound pressure-level. The interviews were made to find out how 
the technicians chose their out-volume levels and the measurements to decide if the levels 
were hazardous. The paper shows that in two of five measured concerts the level was to high. 
A list of what makes the engineer choose the volume has been made. The interviewed people 
shows on a pretty likewise attitude regarding how they choose their sound pressure-level and 
some of the interviewed have given answers that makes you worry that they are using levels 
that can harm the ear. 
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Inledning/bakgrund 
 
Innan jag började mitt arbete hade jag en misstanke om att live-ljudtekniker ibland utsätts för 
skadligt starka ljudnivåer. Min misstanke fick jag genom egna erfarenheter då jag själv har 
varit ljudtekniker vid konserter. Om man till exempel tar in ett rockband i en alldeles för liten 
lokal är det omöjligt att hålla volymen nere eftersom trummorna redan akustiskt låter för 
starkt. Även gitarrerna kan låta för starkt i en liten lokal eftersom förstärkarna låter bäst vid en 
viss volym och musikerna vill därför ha sina förstärkare på den volymen. Har inte kunnat 
finna några artiklar som tar upp just hur teknikern väljer sin volym och om den är för hög. 
Många artiklar tar upp sambandet mellan stark musik och hörselskador och dessa har jag fått 
viss hjälp av. 
 
Första utgångspunkten var alltså att ta reda på om teknikerna utsattes för skadliga ljudnivåer 
och den aspekten finns med i arbetet men jag har även valt att ta addera frågan ”Vad 
bestämmer nivån som live-ljudteknikern väljer att ha på en konsert?” Det har jag funderat 
ganska mycket på eftersom man ibland har varit på konserter där volymen har varit på tok för 
hög (ingen ljudtrycksmätare behövdes för att konstatera det). Varför har den ljudteknikern 
valt en så hög ljudnivå?  
 
För att ni läsare ska kunna få en inblick i hur en livekonsert går till, ur ett ljudtekniskt 
perspektiv, kommer här nedan ett exempel. 
 
Exempel: 
 
Ett eller flera band ska ha en spelning i någon sorts lokal eller utomhus. Om lokalen är stor 
behövs förstärkning av ljudet. Detta gör man med hjälp av en PA-anläggning ( Public 
Adress). Beroende på hur stor konserten och lokalen är behövs olika mycket grejer men alla 
PA-anläggningar bygger på ungefär samma princip.  
 
Nedan kommer en lista på grundläggande saker man behöver för att kunna använda ett PA: 
 
Mikrofon: Första ledet i signalkedjan. 
 
Mikrofonförstärkare: Signalen från mikrofonen är väldigt svag och behöver därför 
förstärkas.  
Dessa förstärkare sitter vanligtvis i det mixerbord man använder. 
 
Mixerbord: Man kan kalla det för centralen i hela PA-systemet. In till mixerbordet kommer 
alla mikrofonsignaler från scenen där signalen förstärks och eventuellt går genom någon sorts 
equalizer (eq; används för att ändra olika frekvensband). Bordet kan vara analogt eller digitalt. 
Till mixerbordet kan man även koppla in olika effekter som till exempel ”reverb” (rumsklang) 
som ofta används på sång. I mixerbordet slås alla signaler ihop och skickas sedan ut genom 
två kanaler, vänster och höger, dvs. vänster och höger högtalare. 
 
Slutsteg: Dessa ger kraft åt högtalarna. Om det är en passiv högtalare är slutsteget externt, 
men om det är aktiva högtalare så är slutstegen inbyggda i högtalaren.  
 
Högtalare, FOH (Front Of House): Sista ledet i signalkedjan. Från högtalaren kommer det 
förstärkta ljudet ut mot publiken. Finns i en mängd olika utföranden och storlekar.  
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Medhörning: Detta är också högtalare men till skillnad från FOH så spelar dessa högtalare 
mot musikerna. Detta för de ska kunna höra sig själva och sina medmusikanter. Det är oftast i 
dessa högtalare rundgång (det tjutande ljud man hör ibland på konserter som beror på att 
mikrofonsignalen gång på gång förstärks) uppstår.  
 
Ljudteknikern är den person som sköter utrustningen. Tekniker står vid mixerbordet under 
konserten och reglerar volymen och diverse andra parametrar för de olika mikrofonerna. Ofta 
är ljudteknikern den som också bygger upp PA-anläggningen men har ibland även hjälp av så 
kallade ”humpare” eller ”roddare”. Dessa sköter alla tunga lyft och ställer även upp 
mikrofoner och annan utrustning på förhoppningsvis rätt ställe. 
 
Då all utrustning är uppställd kan man påbörja ”Sound-check”. Detta är då musikerna spelar 
på sina instrument så att ljudteknikern kan ställa in bra nivåer, både ut till publiken och till 
musikerna (medhörningen). Ofta börjar man med varje instrument/mikrofon enskilt och sen 
får bandet spela en eller flera låtar tillsammans tills man är nöjd med ljud och nivåer. Även 
vid soundcheck löper alltså ljudteknikern risk för hörselskador om ljudnivån är för stark. De 
flesta rundgångarna sker vid soundcheck och dessa är ofta väldigt ljudstarka. Jag har dock 
utelämnat soundcheck vid mina mätningar eftersom soundcheck kan vara flera timmar före 
konserten eller till och med dagen före och då tycker jag att mätningarna skulle få lite för 
stora proportioner.  
 
Från egen erfarenhet ska jag berätta lite om hur det känns att vara PA-tekniker och vad som 
behöver förberedas innan en konsert.  
 
Det går oftast till så att antingen någon i ett band eller evenemangsansvariga hör av sig till en 
och hör om man kan sköta ljudet till det band som ska spela. Det man då behöver veta av 
bandet är hur många de är och vilka instrument de använder och i vilken lokal konserten ska 
äga rum. Detta för att man ska kunna ta med sig rätt utrustning till lokalen. Man måste se till 
att ha ett mixerbord med tillräckligt många kanaler för bandet. Sen bestämmer man även tid 
för soundcheck. Det är olika hur långt före konsert man kan ha soundcheck. Själv tycker jag 
att det är bra att ha soundcheck ganska långt innan konsert så att man hinner fixa till saker 
som kan gå snett men ibland kanske det inte finns tid. En mikrofon kanske är trasig och då 
måste man hinna fixa en ny innan konsert.  
En ljudtekniker måste kunna hantera många olika och ibland stressiga situationer. Egentligen 
vad som helst kan hända under en konsert. Om något går sönder, vad gör man då? Att tex. ha 
backup-mikrofoner kan vara en bra idé. Det är ett stort ansvar som vilar på ljudteknikern för 
att det flesta räknar med att allt bara ska fungera och då det inte gör det måste man snabbt 
finna en lösning. Ibland kan jag tycka att ljudteknikern får för lite uppskattning för det jobb 
man har gjort fast samtidigt har teknikern en ganska dold roll och ska ju helst inte synas under 
en konsert. Man ska inte som publik behöva bry sig om ljudet. Det ska bara finnas där och det 
ska låta bra.   
(Davis Gary / Jones Ralph 1990) 
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Så här låter socialstyrelsens rekommendationer angående ljudtryck:  

• Volymen ska ej överstiga 100 dB (decibel) i medelnivå vid konserter, diskotek  
mm, det får dock ej vara volymer över 90 dB i medelnivå när det finns barn i publiken 
(upp till 15 år).  

• Gränsen för vad öronen klarar (i alla fall 90% av oss) under en arbetsdag (8 tim) är i 
Sverige satt till 85 dB. 

Nyttig fakta 

• Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB.  
• 0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.  
• Ljud över 85 dB kan vara farliga för ett friskt öra.  
• Den s.k. smärtgränsen går vid 125 dB. Det är när man  

börjar känna obehag inne i örat. Men långt  
innan dess kan ljudvolymen vara farlig.  

• Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibeltalet med 3 dB. 

 

Bild 1 

För att åskådliggöra detta ytterligare ges nedan exempel: 

• Gränsen för vad öronen klarar utan att skadas är i  
Sverige satt till 85 dB åtta timmar om dagen under  
varje arbetsdag.  

• Om ljudvolymen ökar med 3 dB till 88 dB når man  
gränsvärdet efter fyra timmar, eftersom tre dB innebär  
att ljudstyrkan fördubblas.  

• Om volymen ökar ytterligare 3 dB till 91 dB bör man 
inte exponera sig mer än två timmar.  
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Här är en lista över saker man kan relatera till vid olika ljudnivåer.  

dB Jämförelse 
190 Högst nivå som ljud kan ha i 

luft 
180 Kanonskott. Trumhinnan 

brister 
150 Gevärskott, ljudet är så kort 

att örat uppfattar inte det som 
farligt. Men örat tar skada! 

135 Högsta uppmätta värde på en 
rockkonsert 

125 Den s.k. kallade 
smärtgränsen. Nu börjar örat 
känna obehag. Men långt 
innan dess kan ljudvolymen 
vara farlig.  
 

120 Rockkonsert, jetplan startar 
på ca 100m avstånd 

110 Disco 
Riskzon Ljud över detta kan orsaka 

hörselskador beroende på 
hur länge du utsätts 

85 Den rekommenderade 
ljudvolymen där du kan 
vistas i under åtta timmar om 
dagen utan att ta skada 
 

70 Tvättmaskin 
60 Normal samtalsnivå 
0 Gränsen för vad ett friskt öra 

kan uppfatta 

Tabell 1 

 

Man kan jämföra ljud med radioaktiv strålning: Du kan vistas en kort tid i hög  
strålning och en längre tid i låg strålning utan att ta skada. Men  
om strålningen är för hög tar du skada oavsett hur kort tid du har  
blivit exponerad. 
Värt att nämnas är att det är individuellt hur stor belastning hörseln tål.  

(Arlinger Stig / Hagerman Björn / Karlsson Henrik / Ytterlind Åke, 2001) 
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Vad händer i örat då man utsätts för starka ljudnivåer? 

Inne i örat finns snäckan där det finns många tusentals små hörselceller som reagerar på de 
inkommande ljudvågorna. Hörselcellerna är otroligt små och känsliga för starka ljud. Om 
ljudet blir väldigt starkt kan de helt enkelt gå sönder. De kan aldrig växa ut igen eller lagas. 
Man kan inte heller ta någon medicin som gör att de blir bra igen. 
Om många hörselceller skadas eller dör får man en hörselskada. Skadan kan visa sig på olika 
sätt. Man kanske hör sämre eller också kan man bli väldigt känslig för ljud. Ett annat tecken 
på att örat har fått utstå alldeles för starka ljud och kanske skadats kan vara att man hör sus, 
tjut eller pip inuti örat. Det kallas för tinnitus. 
 

 
Bild 2 
 
Hörseln skadas oftast i de högre frekvenserna vid utsättning av starka ljud och eftersom tal 
ligger vid just de frekvenserna har hörselskadade ofta svårt att höra konversationer tydligt.  
(Arlinger Stig / Hagerman Björn / Karlsson Henrik / Ytterlind Åke, 2001) 
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Syfte/frågeställning 
 
”Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha och är den för stark?” 
 
Jag har avgränsat mig på så sätt att jag bara har gjort mätningar på själva konserten och inte 
mätt något på repetitioner/soundcheck. Mätningarna är bara gjorda från ljudteknikerns 
position eftersom det är denne detta arbete inriktar sig mot. 
 
 
 
Metod 
 
Med mina mätningar ville jag alltså få reda på hur starkt ljudtryck det var vid ljudteknikerns 
position vid mixerbordet för att sedan kunna avgöra om ljudtrycket var för starkt enligt 
socialstyrelsens uppsatta regler för ljudvolymer på konserter/arbetsplatser. Senare med hjälp 
av intervjuer ville jag få reda på vad som inverkar på ljudteknikerns val av ljudtryck.  
 
Mätningen gick till så att bredvid ljudteknikern, i öronhöjd, ställdes en ljudtrycksmätare upp 
på ett stativ. Se bild nedan: 
 

 
Bild 3 
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Mätaren loggar data i ett minne så att man efteråt kan kolla värden för olika konserter. 
Mätaren har ett stort antal parametrar man kan logga. Parametrarna som var intressanta för 
arbetet var: 

 
• Max ljudtryck - den högsta uppmätta ljudnivån under konserten. 
• Medelljudtryck – ett medelvärde av ljudnivån på hela konsertens längd 
 
 
Mätning av ljudtryck kan ske på några olika sätt. Man kan använda sig av olika 
vägningskurvor. Det finns A-vägt, B-vägt, C-vägt och D-vägt. Kortfattat kan man säga att 
man använder sig av olika filter som lämpar sig olika bra vid olika mätningar. I min 
mätning har jag använt mig av A-vägt eftersom det är denna filtrering socialstyrelsen har 
använt sig av. 

 
Ljudmätare Brüel & Kjaer 2238 Mediator 
Bild 4 

 
Fyra konserter observerades och mättes på: 
 

1. Darin (från idol) på Norrmalmia sporthall i Piteå 
2. Alternativ pop-konsert på kårhuset i Piteå 
3. Jazzkonsert i TV-studion på musikhögskolan i Piteå 
4. Sting och Stevie Wonder-konsert på kårhuset i Piteå 
5. Vis och rock-konsert på kårhuset i Piteå 

 
Några dagar efter konserterna intervjuades ljudteknikerna som haft hand om konserterna. Jag 
ville inte intervjua direkt efter konserten eftersom de då kunde vara trötta och bara ville börja 
packa ihop grejerna. Istället tog vi det i efterhand i lugn och ro.  
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Frågorna som ställdes var: 
 

1. Blir du påverkad av andra då du väljer din utvolym och på vilket sätt i såna fall? 
2. Brukar folk komma fram och säga att du spelar för starkt? Om så är fallet, vilka? 
3. Har du någon gång ändrat volym för att någon har klagat? Är det i såna fall den totala 

eller något specifikt instrument de klagat på? 
4. Tycker du att du har ensamrätt att bestämma vilken volym det ska vara? 
5. Vilka parametrar spelar in på den volym du väljer? (rumsstorlek, publik osv.) 

 
Svaren skrev jag ner som stödord under intervjun. Tyckte inte det var nödvändigt att spela in 
svaren eftersom frågorna är ställda så att långa svar inte behövs och jag fick heller inte 
speciellt långa svar. 
 
Resultat 
 
Förr nämdes vilka parametrar som var viktiga från mätningen, det vill säga max ljudtryck och 
medel-ljudtryck. Nedan visas dessa siffror i en tabell. 
 
Konsert Max ljudtryck (dBA) Medel-ljudtryck 

(dBA) 
Konserttid 

1.Darin på 
Norrmalmia sporthall i 
Piteå 

111,1 95,2 36 min 24 sek 

2. Popkonsert på 
kårhuset i Piteå 

105,3 91,4 53 min 41 sek 

3.Jazzkonsert i TV-
studio i Piteå 

94,8 80,3 53 min 

4.Sting och Stevie 
Wonder-konsert  på 
kårhuset i Piteå 

102,1 93 120 min 13 sek 

5.Vis och rock-konsert 
på kårhuset i piteå 

111,9 95 65 min 32 sek 

 
Tabell 2 
 
På konsert nummer fyra gjorde jag tyvärr bort mig. Några dagar före hade jag ändrat några 
inställningar, bland annat till hur högt decibeltal mätaren skulle gå till. Den var inställd på 100 
dB. Därför är siffrorna i min tabell på konsert nummer fyra inte tillförlitliga eftersom mätaren 
klippte allt över hundra decibel. Värdena är dock användbara, se nästa sida. 
 
Vi går tillbaka och ser till socialstyrelsens rekomendationer som löd:  

• Volymen ska ej överstiga 100 dB i medelnivå vid konserter, diskotek  
mm, det får dock ej vara volymer över 90 dB i medelnivå när det finns barn i publiken 
(upp till 15 år).  

• Gränsen för vad öronen klarar under en arbetsdag (8 tim) är i Sverige satt till 85 dB. 

Vi kan se att ingen av konserterna går över 100 dB i medelnivå så där är det godkänt men 
gränsen ”85 dB i åtta timmar” måste vi kolla lite närmare på. 
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Vid en fördubbling av ljudstyrkan (+3 dB) halveras tiden man kan utsätta sig för utan att 
gå över socialstyrelsens gränser. Se tabell nedan. 

 
Ljudstyrka (dB) Mer än denna tid räknas som skadligt (h) 
85 8 
88 4 
91 2 
94 1 
97 0,5 
Tabell 3 
 
Det vi kan se här är alltså att konsert nummer fyra och fem faktiskt överskrider dessa gränser. 
Även fast mätningen på konsert nummer fyra blev misslyckad så ser man att trots att 
mediatorn klippte vid 100 dB så är gränsen för medelvärdet överskriden. 
 
Arbetet inriktar sig mot ljudteknikerns hälsa men det är svårt att låta bli att nämna publiken 
också. På Darin-konserten var medelåldern troligtvis 10-12 år och enligt socialstyrelsen fick 
medel-ljudnivån då inte överstiga 90dB, vilket den gör (95,2 dB). Det bör dock nämnas att det 
var inte musiken som ”peakade” vid 111,1 dB utan det var faktiskt publiken som skrek den 
volymen. Det var före extranumret som jag stod och kollade på mediatorn då den jobbade och 
innan musiken startat skrek publiken alltså 111,1 dB. Därmed kan man dra slutsatsen att det är 
inte bara musiken som kan vara skadligt för teknikern. 95,2 är ändå en ganska stark medelnivå 
men konserten varade dock bara 36 minuter och 24 sekunder. Men man ska komma ihåg att 
olika personers hörsel fungerar olika. En del tar skada mycket tidigare än andra (Ljuv musik 
och öronproppar, om hörsel musik och hörselskador). Medelljudtrycket var alltså okej men 
om man får många ”peakar” på 111 dB så kan även detta vara skadligt. Speciellt om det är 
plötsliga dB-förändringar. 
(Arlinger Stig / Hagerman Björn / Karlsson Henrik / Ytterlind Åke 
 2001) 
 
 
Det vi kan konstatera tre av de fem konserterna skulle bli ”godkända” av socialstyrelsen, det 
vill säga, till största delen väljer ljudteknikerna (som medverkat i testet) en ljudnivå som inte 
(enligt socialstyrelsen) är skadligt för hörseln. 
 
Efter intervjuerna har en lista skapats över de vanligaste sakerna som påverkar teknikerns val 
av ljudstyrka. 
 

1. Lokalens storlek 
Det som menas med faktorn ”Lokalens storlek” är att dels så måste en starkare 
volym användas i större lokaler och dels att om man har en för liten lokal måste 
allt förutom trummorna höjas för att nå samma nivå som trummorna. 
 
2. Publikmängd 
Publikens storlek kan alltså spela in på teknikerns val av volym. Vid stor publik 
tenderar teknikern att vilja dra upp volymen. 
 
3. Publikens avstånd till scenen 
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Om publiken står väldigt nära scen behöver man ha lika stark volym eftersom de 
då får starkt ljudtryck redan från direktljudet, dvs det oförstärkta ljudet. 
 
4. Typ av musik som spelas 
Vissa musikstilar anses ska ha starkare volym än andra. 
”Rock ska vara lite starkare” – citat från en av de intervjuade 
 
5. Bandets önskemål 
Även om många av de intervjuade ljudteknikerna tycker att de har det sista att säga 
till om i valet av volym kan de, om teknikern tycker att det är befogat, ändra sin 
volym efter bandets önskemål. 
 
6. Publikens önskemål 
Ibland, men mycket sällan, ändrar teknikern sin volym efter publiken önskemål. 

 
Alla av de intervjuade hade den inställningen att om det finns äldre personer i publiken håller 
man ner volymen lite. Varför de har denna inställningen tror jag beror på att det är oftast de 
äldre som har en åsikt om ljudstyrkan. Kanske bara de som vågar säga nåt!?  
 
På frågan om hur de reagerar om nån i publiken kommer med ett klagomål, om att det är för 
starkt, så svarar de att de ofta drar ner volymen men så fort personen som klagat gått därifrån 
höjs volymen igen eftersom teknikern tycker att denne själv har rätt men då de tycker att 
klagomålet är berättigat kan de ändra.  
 
När jag ställde frågan om teknikerna tycker att de har ensamrätt på att bestämma utvolymen 
så svarar de ”Ja” men de kan även ibland ta emot åsikter från publik och band. 
 
Lokalen verkar vara den faktor som spelar mest in på valet av volym och det är ju ganska 
förståeligt eftersom en större lokal kräver starkare utljud än en mindre lokal. De talar även om 
att ibland måste man spela starkare än man egentligen vill. Detta beror på att i små lokaler 
låter till exempel trummor väldigt starkt (även utan mikrofon) och för att få en bra ljudbild 
måste man dra upp volymerna på allt annat så att man når upp till trummornas volym. Det 
som alla intervjuade nämner är att de vill få ut sången så tydligt som möjligt och detta kan 
vara en orsak till att dra upp volymen. 
 
 
 
Diskussion 
 
Det man kan börja med att fundera på är om fem konserter (och tre intervjuer) är tillräckligt 
många för att kunna dra slutsatser. Undersökningen gäller bara studenter på musikhögskolan 
(förutom Darin-konserten) och där kan man undra om resultaten gäller bara för ljudtekniker 
på skolan eller om det är ett allmängällande resultat. Varför inte fler konserter observerades 
var för att tiden inte räckte.  
 
Ljudtrycks-kurvor skulle egentligen ha bifogats för varje konsert bara för att man ska kunna 
se hur en vanlig konsert ser ut och var topparna var. Tyvärr så var jag inte tillräckligt påläst på 
min mätutrustning och därför missade jag en meny där man skulle kryssa i att man ville få 
mätvärden som skulle gå att plotta sedan. Jag fick alltså ut de olika parametrarna men utan att 
kunna plotta värdena. Där borde jag ha testat att först göra en mätning och sen försöka föra in 
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datan på en dator men ett problem var att jag bara kunde föra över datan i Luleå (pga 
licensavtal, hårdvara osv.) och eftersom jag började mätningarna ganska sent fanns det ingen 
tid att fara till Luleå fram och tillbaka. Det viktigaste var ju dock max och medel-ljudtryck 
och dessa värden fick jag i alla fall.  
 
Ett litet oroande påstående fick jag av från en av teknikerna som sa att ”Ibland ska det göra 
ont i öronen”. Denna ljudtekniker var en av de som hade för stark volym på sin konsert. Om 
man under konserten börjar få ont i öronen så ligger man med ganska stor säkerhet i riskzonen 
för hörselskador (Se tabell 1.1).  Ibland har man fått den uppfattningen om andra tekniker att 
de tycker så. Låt säga att en ljudtekniker ofta har sådana konserter, där det ska ”göra ont i 
öronen”. Då får denne troligtvis till slut nån typ av hörselskada vilket kan leda till att nästa 
gång teknikern vill att det ska ”göra ont” drar teknikern volymen ännu mer för att komma i 
samma ”göra-ont-tillstånd”. Detta innebär förstås att även publiken utsätts för dessa volymer. 
En ond cirkel alltså. 
 
Kan man straffas för att ha för stark volym på en konsert? 
Svaret på den frågan är ja. Om en utsänd från socialstyrelsen mäter för starka ljudnivåer på till 
exempel ett öltält på en festival så påpekar de för tekniker och arrangör att det är för starkt. 
Om volymen inte sänks får arrangören böta 5000 kronor och vid upprepade överträdelser tas 
deras tillstånd att ha förstärkt musik i deras tält bort.  
(Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:7)) 
 
Det jag nu i efterhand kan säga att jag vill ändra på i mitt arbete är framförallt att göra fler 
mätningar och fler intervjuer. Man skulle kunna göra en enkät som delas ut till ljudtekniker 
där de får rangordna de olika faktorer som avgör deras ljudstyrka, till exempel rumstorlek, 
publikstorlek osv.  
 
Har jag fått svar på min frågeställning? Jag tycker jag har fått svar på frågan men kan absolut 
inte dra några allmängällande slutsatser utifrån mitt arbete. Det jag kan konstatera är att på de 
konserter jag mätt (fem stycken) är det två som går över socialstyrelsens gränser. Gällande 
frågan om vad som bestämmer teknikerns ljudtryck kan jag säga att lokalen verkar spelar 
störst roll och att teknikern oftast står fast vid sitt volymval utan att påverkas speciellt mycket 
av vad andra tycker.  
 
För fortsatt forskning i ämnet tycker jag att det vore intressant att ta reda på vilka ljudtekniker 
det är som spelar för starkt. Är det de som har fått utbildning på skola eller är det de 
självlärda? Får man lära sig om hur starkt man ska spela på skolan?  
 
Jag som utbildad ljudtekniker har aldrig fått någon lektion om hur starkt/svagt man ska spela. 
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