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  Abstract 
Smart tools for audio production have been making its way into modern audio production and 

is getting more popular in studio and postproduction work. In live sound however, there is few 

alternatives that exist. In this study live sound engineers experienced in live music sound 

reinforcement were interviewed about how they use gain and what considerations they make 

when adjusting gain. The aim of this study was to use their answers to create the foundation of 

a framework to an algorithm that can adjust gain automatically. The interviews were semi-

structured, and the transcriptions were analysed using grounded theory. From the transcripts 

five categories were created and further divided into subcategories for deeper analysis. The 

study showed that the data in the study could not easily be proceduralized but instead two 

alternative ways of implementing this in practice, one that monitors the input signals and 

passes the information to the engineer. And another that adds a control layer to the monitoring 

where the parameter can be selected based on mixing strategy and the algorithms control can 

be switched on or off.  

 

  



2 
 

Table of content  
Abstract ....................................................................................................................................................... 1 

Table of content .......................................................................................................................................... 2 

Acknowledgement ....................................................................................................................................... 4 

1. Introduction ............................................................................................................................................. 5 

1.1 Artificial intelligence .......................................................................................................................... 5 

1.2 Machine Learning .............................................................................................................................. 6 

1.3 Deep Learning .................................................................................................................................... 6 

1.4 Live sound .......................................................................................................................................... 6 

1.5 Gain management tasks in live sound ............................................................................................... 7 

1.6 Aim ..................................................................................................................................................... 7 

1.7 Purpose .............................................................................................................................................. 8 

2. Method .................................................................................................................................................... 8 

2.1 Interviews .......................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Demographic data of the subjects ............................................................................................. 9 

2.2 Pre-study ........................................................................................................................................... 9 

2.3 Main Study ......................................................................................................................................... 9 

2.4 Follow up interviews ....................................................................................................................... 10 

2.5 Transcriptions .................................................................................................................................. 11 

3. Results and analysis ............................................................................................................................... 11 

3.2 Actions during performances .......................................................................................................... 12 

3.2.1 Adjusting gain ........................................................................................................................... 12 

3.2.2 Factors influencing gain settings .............................................................................................. 13 

3.2.3 Counter rising levels ................................................................................................................. 13 

3.3 Musicians ......................................................................................................................................... 14 

3.3.1 Working with known artists ..................................................................................................... 14 

3.3.2 Difference between instruments ............................................................................................. 14 

3.3.3 Differences between genres..................................................................................................... 15 

3.4 Planning ........................................................................................................................................... 16 

3.4.1 Planning and setting gain ......................................................................................................... 16 

3.4.2 Expectations and estimations................................................................................................... 17 

3.4.3 Mix setup .................................................................................................................................. 18 

3.5 Plug- ins ........................................................................................................................................... 19 

3.5.1 Using plug-ins in live music ....................................................................................................... 19 

3.5.2 Thoughts on automatic gain ..................................................................................................... 19 



3 
 

3.6 Other findings .................................................................................................................................. 21 

3.6.1 Work around ............................................................................................................................. 21 

3.6.2 Suggestions ............................................................................................................................... 21 

4. Discussion .............................................................................................................................................. 22 

4.1 Proposed functions of automatic gain adjustment ......................................................................... 23 

4.2 Further research .............................................................................................................................. 24 

4.3 Critique ............................................................................................................................................ 24 

4.4 Conclusions ...................................................................................................................................... 25 

5. References ............................................................................................................................................. 25 

6. Appendix ................................................................................................................................................ 26 

6.1 Original Swedish quotes used in analysis ........................................................................................ 26 

6.1.1 Actions during performances ................................................................................................... 26 

6.2.2 Musicians .................................................................................................................................. 27 

6.1.3 Planning .................................................................................................................................... 28 

6.1.4 Plug-ins ..................................................................................................................................... 30 

6.1.5 Other findings ........................................................................................................................... 32 

6.2 Full interview transcriptions ............................................................................................................ 32 

6.2.1 Interview 1 ................................................................................................................................ 32 

6.2.2 Interview 2 ................................................................................................................................ 39 

6.2.3 Interview 3 ................................................................................................................................ 43 

6.2.4 Interview 4 ................................................................................................................................ 47 

6.2.5 Interview 5 ................................................................................................................................ 50 

 
 

  



4 
 

Acknowledgement  
I wish to express gratitude to those people without whom this work would not have been 

possible to complete. 

My supervisor Nyssim Lefford that have helped me develop ideas and way of thinking for this 

work and supported me throughout the process.  

My fellow students in the sound engineer program at LTU that have given input and feedback 

during the process which have helped develop this work. 

Friends and family who has supported me outside of the work.  

I am truly grateful!    

  

 



5 
 

  

1. Introduction  

Artificial intelligence has been around for a long time but not until recently it started to find its 

way into music production. The reason for the delay of implementation can be a variety of 

reasons. One of the reasons might be that the live engineers have responsibilities not only to 

reproduce the music as the musicians visions it, but also to ensure the safety of the audience so 

that they are not exposed to harmful sound pressure levels. These responsibilities might make 

the engineers hesitant to pass the control of the mixing desk over to an algorithm and since live 

sound concerts often have tight schedules, there is often no time to experiment and test out new 

equipment as thorough as needed before using it extensively. However, artificial intelligence has 

great potential to aid sound engineers and it is being implemented more in audio technology and 

is growing in popularity. Most of the AI implementations available in audio technology today are 

used in music writing and the recording/mastering part of music production. This is not 

surprising since more music is produced in home studios by amateur engineers with limited 

knowledge and budget. This has led some companies to launch easy to use plugins or services 

that uses artificial intelligence to aid the user with sound engineering tasks that are difficult to do 

without the proper knowledge, such as mastering. One of these services are LANDR that offer the 

user fully autonomous mastering online (LANDR, 2019). The user simply uploads the mix to the 

algorithm and get to select some preferences of their master such as a "warm” or “open” and the 

intensity of the master. In the mixing context the number of smart plug-ins is also growing. From 

automatic volume controls such as Vocal rider and Bass rider (Waves, 2020) to Neutron (Izotope, 

2020) that utilizes machine learning to assist the engineer with unmasking tracks and propose 

gain levels for individual tracks.  However, even though intelligent mixing and autonomous audio 

procedures are growing in the studio portion of audio production, little development in the field 

has been done for live audio. There may be the possibility for artificial intelligence to aid live 

engineers by relieving them of tasks that takes focus from the mix during the performance.  

     

1.1 Artificial intelligence  

All artificial intelligence is essentially build of one or many intelligent computational agents. Pool 

and Mackworth (2010) describes an agent as something that does anything in an environment, 

which means that humans, animals, motor vehicles, companies among others all are agents. An 

agent becomes intelligent when its actions are relevant to its environment and goals as well as 

adapting to changes in both the environment and the goals. Intelligent agents learn from 

experience and establish their actions on how they interpret the world and their computational 

limits in both time and memory. For an agent to be able to act in its environment and performing 

tasks it needs information about the environment by learning from observation and previous 

experiences, as well as prior knowledge given to it by the designer. It will need goals related to 

the task that it aims to accomplish and know what abilities it possesses and can use to solve the 

given task or problem.  

This is known as knowledge representation where the designer comes up with a task/problem 

that needs to be solved and represent this in a way that a system understands. It is important that 

the representation of the knowledge passed to the agent contain enough of the required 

knowledge about the area of operation to solve the problem/task. The information needs to be 
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closely related to the problem so that the agent clearly can see how the representation of the 

territory relates to its actual operation. Further knowledge needs to be obtainable from 

observations, experiences and from people that the agent works and the possibility to extract 

features that helps the agent to ease the effort of computation. 

1.2 Machine Learning  

Machine learning is fundamentally “a mechanism for pattern search” (Gollapudi, 2016, p.3) and 

machine learning is not AI in the way most people think it is. Machine- and Deep learning is 

useful for analyzing large amounts of data and it does so with greater speed and precision than a 

human could ever match (Mueller, 2016). The main purpose of training machines is to develop a 

system which can focus on a practical problem and solve it. The strength of machine learning is 

not only that it can take huge amounts of data and analysed all of it, but it can also find patterns 

and correlation between diverse data even when the data is constantly under change. 

To get a functioning machine learning algorithm it will need a ruleset to base its training on. The 

input data is often manually prepared which involve labeling the data and preparing what 

expected output the input data is going to produce. At least one more set of data is needed apart 

from the training dataset to test the algorithm to evaluate its performance on unknown data. 

Labeled data is all data that has a meaning attached to it such as specifying what is pictured in an 

image or who is talking in an audio recording or where the recording is taking place. Labeled data 

is always needed to be able to determine if the data is appropriate and relevant to the task for the 

machine learning algorithm. It is possible to use a combination of labeled and unlabeled data to 

increase the precision in the machine learning algorithm. Retrieving, sorting and managing data 

for training machines is the part which requires the most work and time since huge amounts of 

data is needed. 

1.3 Deep Learning  

Deep learning is a subset of machine learning and uses large sets of data to identify meaningful 

attributes. Deep learning uses artificial neural networks which are modelled after the human 

brain and how it handles the thought process. The difference between machine learning and deep 

learning is that machine learning systems needs to have labeled data of defined features which it 

then can implement and by itself start to label unknown data from the features it learnt. Deep 

learning uses the artificial neural networks to extract features on its own using a hierarchical 

structure in the networks so that each network labels different features of the data (Mathworks, 

2018).  

The abilities of machine learning and deep learning may prove to be useful in live sound context 

to analysed and process audio signals. The algorithms can find patterns in data that are difficult 

for engineers to recognize which can help the engineers to improve the sound qualities of the mix. 

The machine learning or deep learning algorithms can also keep track of changes in different 

parameters or conditions and address these changes continuously, so the engineer is able to keep 

attention on the mix.   

1.4 Live sound 

The tasks, which both the monitor and front of house engineer perform, are fundamentally the 

same but for different purposes. The front of house engineer might take a more creative approach 

to mixing to make it interesting for the audience while the monitor engineer has to adjust the mix 

after what the musicians want/needs to hear. The monitor engineer also has a lot more mixes to 
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keep track of (often one mix per musician) while the front of house engineer only has one to keep 

track of. The first task that both engineers need to do while starting to mix a band is to adjust the 

gain of the microphones, this is also the most important task according to Fry (1997). The input 

gain determines the signal level after the pre-amplifier and if the gain is too high the signal will 

clip, and distortion is introduced. If the gain is to low it will yield a poor signal to noise ratio, and 

the low signal most certainly must be compensated for later in the signal chain to give a proper 

output. This can be challenging sometimes if a sound source has large variations in dynamics or 

loud transients. 

1.5 Gain management tasks in live sound 

Gain staging in live sound productions is the most fundamental task a sound engineer must 

manage to be able to create the best sound possible. Adjusting gain of microphone inputs can 

sometimes be a challenging task if the sound source dynamics varies greatly over the entire 

duration of a performance. And often the sound level of instruments on stage increases drastically 

during the performance due to musicians getting excited by crowd response and play harder on 

their instruments. Rising input levels does not only sabotage well-balanced mixes but can also 

introduce distortion if the signals overloads the preamplifier of the mixer. When in-ear 

monitoring (IEM) is used on stage the mix balance is very important so that the musicians can 

hear what they need to hear to be able to perform. Distortion also becomes very prominent with 

IEM and can be a distraction for the performers. Loud signals can also be damaging to the 

musicians hearing since they are using in-ear headphones and do not have any easy way of 

directly controlling the playback level when input levels rise suddenly.   

During a performance the sound engineer is usually focused on the stage and not looking down 

on the mixer which makes it difficult to single out the channels that are clipping. This is especially 

true for monitor engineers who must pay attention to musicians that want changes in their 

listening. Due to the importance for the musicians to hear each other on stage the mixes produced 

by the monitor engineer impacts the musician’s performance. If the balance of the monitor mix 

shifts by changing gain levels the singer might sing louder to compensate for not being able to 

hear the vocals in the mix. This in turn might unbalance other monitor mixes and forces other 

members on stage to play louder to hear their own instrument. 

Given the complexity of managing gain due to all the variables involved and the demand on the 

FOH- and monitor engineers attention creates an opportunity for AI to assist the engineers with 

the specific task. The ability of AI to find patterns in data and its speed of acting makes it well 

suited for the live sound context.  

1.6 Aim  

Due to the ever-changing circumstances of live sound simple tasks as adjusting input gain can be 

a complex process. It is possible that this task can be automated with an algorithm or using an  

assisted algorithm that gives suggestions on changes to the engineers without directly taking 

control. Using an algorithm that monitors the input gain of a microphone, the engineer does not 

have to worry that the balance of the mix skews as the music’s dynamics increases over time and 

can focus on delivering the best possible sound. With an input gain that varies less, gain staging 

internally of the mixer becomes better and signal processing such as EQ and compression yields 

better results. The aim with this study is to collect information from engineer on how they utilize 

the gain control and model the information so it can be a computational procedure that an 

algorithm can understand 



8 
 

1.7 Purpose  

The goal of this study is to analyse how sound engineers adjust gain and address rising gain levels, 

so that ultimately, the necessary knowledge about the task may be represented and used in 

developing intelligent tools. Part of the study involves determing what information is available to 

collect from live sound context and how to represent it so an algorithm can analyse the data and 

make it possible to be processed by an intelligent agent. The reason for limiting the intended 

algorithm to only address rising levels is that increasing levels generates more problems such as 

distortion, skewed gain staging and can cause hearing damage for audience and musicians in 

extreme cases. When levels decrease it is generally easier for the engineer to counter with simply 

adjusting the fader without further problems in the gain stage and signal path. Some musicians 

also use dynamics as a tool to express their music and  allowing an algorithm to increase the gain 

will render their efforts to control dynamics useless.   

To research this topic, it is necessary to conduct interviews with sound engineers and/or observe 

how they manage the problem. To what extent do they consider it a problem? How do they 

address the problem? Are there other factors that they consider when adjust the gain of a 

microphone?  

With the collected information from the subjects a knowledge representation scheme for an 

intelligent/automatic mixing algorithm can be created. The algorithm would be able to assist 

engineers with keeping consistent input levels and giving the engineers more time to focus on the 

artist and the mix. Consistent input levels also mean consistent gain staging so that audio 

processors such as EQ and compression can operate optimally. The focus of this study is the 

fundamental framework of an intelligent/automatic mixing algorithm and what information is 

needed for the knowledge representation of said algorithm. Therefore, the principles of digital 

signal processing and the inner workings of AI implementations are not investigated in this study 

and will not be brought up in this paper.  

2. Method 

2.1 Interviews 

The data collection for this study was done through semi-structured interviews based on the 

techniques described by Merriam (2014).  

The subjects selected for the main study were 5 experienced live engineers who works primarily 

with live music sound reinforcement. All the engineers have worked professionally for many 

years and/or have worked with established artists/musicians at larger venues. Selecting 

experienced subjects was important due to the fact that experience has put them in wide variety 

of situations and they have had many opportunities to test techniques in those different 

situations. Also, they are often better able to motivate the actions they take during sound checks 

and concerts and explain their reasoning. This gives their answers more validity. Collecting 

information from professionals also helps to bridge gaps between practice and theory. It is more 

likely that the subjects can bring up information that otherwise would have been missed had 

this study relied only on literature. 

All of the interviews were conducted in person and the audio was recorded with an iPhone 7 so 

that the interviews later could be transcribed and analysed.  The interviews were also conducted 

in Swedish so that language barriers and misunderstanding would not influence the results. 
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2.1.1 Demographic data of the subjects  

 
The interviews began with simple demographic and background questions about how long they 

have worked with live sound, typical size of the concerts they mix, if they have a preferred 

brand/model of mixing desk and if they usually mix for monitors or front of house. The purpose 

of the questions is to check if the subject’s answers correlated to any of these factors. For example,  

FoH and monitor mixes might require different strategies and although the parameters of mixing 

desks are essentially the same, manufacturers have different approaches to how they function. 

  

Table 1 - Subject's demographic data 

Subject Years 
active 

Mixing desk 
preference 

Engineer role Touring experience 

1 25 yrs. Digico SD5/SD7  FoH Yes.  

2 About 35 
yrs. 

Worked much with 
Yamaha desks 

Mostly FoH Yes. 

3 Almost 25 
yrs. 

No preference Both FoH and 
Monitor 

Yes. 

4 6 yrs.  Avid profile Both FoH and 
Monitor 

Yes. 

5 27 yrs. Yamaha desks and 
Digico  

Both FoH and 
monitor 

Yes. 

 

2.2 Pre-study 

Before the interviews for the main study were conducted a pre-study was conducted. The pre-

study consisted of two interviews, one with a student and one with a teacher at LTU in Piteå. 

The student has interest in live sound and has mixed a couple of live music projects at campus. 

The teacher teaches courses in live sound in the audio technology program.   

The purpose of the pre-study was to test the interview questions to see if they gave the desired 

information. The pre-study also served as training for the author in the role as an interviewer. 

The interviews were recorded with an iPhone 7 to test the method for the main study. In 

particular, this was done to test that the audio quality of the recordings were satisfactory.  

The pre-study confirmed that the questions gave relevant responses. However, it also revealed 

that the wording of questions was leading the subjects. The interviewed teacher gave data that 

was comparable to the data collected in the main study despite the way the questions were 

framed, and that teacher has notable professional experience. Therefore, it was decided to this 

subject’s interview should be transcribed and included with the data from the main study and 

in the analysis. This decision was taken after the main study had been conducted and the 

transcriptions were complete when all interviews was compared to each other.  

2.3 Main Study 

For the main study 4 engineers were contacted and asked about participating in interviews. 

Before conducting the interviews, the subjects were informed that the questions would be about 

how live engineers use and adjust gain settings. This information was given to the subjects about 

a week before each interview, they were also reminded of the topic at the start of the interview. 
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This was to focus subject’s attention on particular part of preparing for a concert and on gain 

management. By informing them on the purpose, subjects could relate all the questions to the 

topic of gain. The engineers were not informed that their responses would ultimately inform 

research about artificial intelligence or smart tools. This was also important because the 

interviews were focusing on how human live engineers use and adjust the gain parameter when 

they mix. If AI or smart tools had been mentioned before the interviews it might have skewed 

how the subjects react and answer to the questions, depending on their opinions of these 

technologies. 

Before every interview began each subject was informed that the interviews would be recorded 

for analysis purposes and the recordings would only be used by the researcher and not made 

public. The subjects were also informed that they would be anonymous in the study and any 

names mentioned in the interview would be redacted in the transcripts. 

The main interviews were semi-structured. All the subjects got to answer a set of questions, 

although not necessarily in the same order and the wording of the questions changed slightly 

during each interview to customize them for each subject’s terminology and way of describing 

their process. The questions addressed different aspects of a live performance that might affect 

how the live engineer uses and adjusts gain. The questions and potential follow-up questions or 

probes were:  

• Do you notice that the incoming signal levels rise during a performance?  

o Is that a problem?  

o How do you solve the problem?  

o How far into the performance does this occur?  

o Do you notice that channels are clipping by listening or checking the meters?  

• How do you prepare/ set up gain during sound check?  

o Do you take headroom into consideration?  

o Are any genre more problematic than others?  

o Are any instruments more problematic than others? 

• Do you remember any performance that was harder to control than others?   

o What happened? 

• What are the difference between working with artists/musicians you have worked with before 

and unknown artists?  

o Is it easier to set the levels?  

• Do you use any plug-ins when you mix?  

o Do some of the plug-ins use any automatic parameters?  

o What do you think about using an automatic gain?  

o Would you feel more comfortable using automatic gain if you could set limits to 

its operation?  

2.4 Follow up interviews 

During the first stage of the analysis, after all the interviews had been conducted, it became 

apparent that there were some questions that had been missed in some interviews, or some 

answers needed clarification. Also, the preliminary review of the responses suggested some 

additional new follow up question. Therefore, all of the subjects were contacted, including the 

subject from the pre-study, and a follow up interview was conducted with each of the subjects. 
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The key new follow up question that all the subjects were asked was if they could estimate how 

much the incoming levels rise in the beginning of the concert? 

2.5 Transcriptions 

After each interview the recorded audio was transcribed for analysis. The audio to text conversion 

was made manually through the online based app oTranscribe (2019). oTranscribed is a text 

editor with an integrated audio/video playback interface that can be controlled with the 

keyboard, this makes it easier to play, stop and slowdown audio during the transcription. During 

the transcriptions some cleaning of the text was done to make the text easier to read and to 

accurately represent the thoughts of the subjects. The corrections of the transcriptions mainly  of 

repetitive words and colloquial language that made the text harder to read and understand.  

The interviews were conducted in Swedish, so the transcripts were written in Swedish. This was 

faster and also minimize translation errors that distort subjects’ meaning. Quotes from these 

interviews have been translated into English for use in the analysis section below. The original 

Swedish for all these quotes as well as the full transcripts is available in the appendix in chapter 

6. 

3. Results and analysis  

To analyse the data from the interviews a grounded analysis were used. The interviews were 

deconstructed and put into categories. According to Merriam (2014) the first step to create 

categories is to assign quotes from the transcripts with codes. The first transcript was read and 

every sentence that were of interest to the study was marked and assigned a code that described 

what topic the quote fit in to. The rest of the transcripts were then analysed for codes that 

matched the previously determined codes as well as identify new codes. From the five transcripts 

five categories emerged and from the main categories, subcategories were further produced so 

that the topics could be picked apart into smaller components and make the analysis deeper and 

more thorough.  

The following categories and subcategories created for the analysis from the subjects responses. 

• Actions during performances 

o Adjust gain 

o Factors influencing gain settings 

o Counter rising levels  

• Musicians  

o Working with known artists  

o Difference between instruments  

o Difference between genres  

• Planning 

o Planning and setting gain 

o Expectations and estimations  

o Mix strategy  

• Plug-ins  
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o Using plug-ins in live music 

o Thought on automatic gain  

• Other findings  

o Work arounds   

o Suggestions   

Each of the subcategories will be analysed individually and the results will be discussed in chapter 

4. The quotes used in the analysis is followed with a code “S5, 131-140”. S5 indicates that it is the 

fifth subjects and 131-140 indicates the line number/numbers in the transcription so that the 

quotes can be read in context. “… …” indicates that a part of the quote has been left out 

intentionally.  

 

3.2 Actions during performances 

This category studies how the subjects use gain and counter rising levels and what variables they 

take into consideration when they take action.  

3.2.1 Adjusting gain  
This subcategory focuses on the question if the subjects adjust gain at all when mixing live 

concerts.  

 Table 2 - Adjusting gain 

Adjust gain  

“I would say that it almost never happens. Unless there is really a need for it.” S1,33-34 

“I don’t think that you need to adjust gain so much once you have set it”. S3, 20-21  

“I usually don’t tinker with gain during the concert. I have not felt that it was necessary.” S5, 
29-30  

“I do adjust gain depending on what it is”, S4, 118  

Yes, I do that” S2, 158-160  

  

 
Most of the subjects say that they rarely adjust gain during the performance and two of the 

subjects say that they do adjust gain during performances. It seems that those who say that they 

rarely adjust gain only does so when necessary but only one of three subjects clearly state so. 

There might be a possibility that all the subjects think about adjusting gain the same way but 

from two different angles. For example, subject 1 says that gain adjustments only happens when 

it is absolutely necessary and subject 4 says that gain adjustments happen but I depends on 

circumstance.  
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3.2.2 Factors influencing gain settings  
What factors and circumstance makes the engineers feel the need to adjust gain during 

performances.  

Table 3 - Factors influencing gain settings 

Factors influencing gain settings 
“…for me it does not matter if it clips sometime, that does not worry me. It should be very 
audible before I think it matters” S1, 45-48  
“The cause could have been different, it could have been everything from lineboxes that had 
the pad button in the wrong position in a festival to when you use split mic gain and something 
happened there” S2, 105-113     
“Even if it is blinking red sometimes it is rarely, it needs to be damn loud before it is distorting”, 
S3 27-28 
“The only time you experience that the vocals get louder is if a guest artist goes on stage and  
takes the same microphone and just yells” S3 39-42 
“….it usually is when an American sound engineer that is used to. They seem to have a culture 
that they use gain more active. And you notice then when you are gain slave that you get to 
work more” S1 96-99   
“It might be when guitarists change instruments and such. Or when someone playing 
keyboards change sounds that the level can go up and down a little. But I usually compensate 
that with the fader not with gain.” S5 44-46  

 

According to two of the subjects clipping is not a concern if it occurs sometimes during the concert 

and the source must increase extremely before audible distortion is a problem. Subject 5 talks 

about musicians changing instruments and sounds that might increase the incoming levels but it 

rarely requires counter action with gain. So it seems that most of the scenarios that results in 

counteractions with gain are result of mistakes or actions that are out of control for the engineer, 

as indicated by subject 2 and 3. Or by actions of another engineer when microphone gain is shared 

between monitor and FoH which both subject 2 and 1 explained in the interviews.   

3.2.3 Counter rising levels  
In this subcategory comments from the subjects regarding when gain adjustments are needed are 

analysed as well as what considerations they make when adjustments are made.  

Table 4 - Counter rising levels 

Counter rising levels  
 “…if you do, maybe a club gig where you do monitor and FoH then you do not want to 
change gain… …but absolutely if you only do FoH on a festival then you use the gain pot 
instead” S3, 24-30    
“an easy way to compensate is with gain, really… …But that will not work, because they are 
listening to it (the musicians). Then it would be good for me” (FoH) S1, 221-223 
“I usually do it if I notice that it has increased or the levels are to hot for my mix, my mixing 
settings. If so, I usually change gain during the gig but I take care to compensate the monitor 
levels to the same extent. “ S2, 160-162 
“If it is a keyboard that get to loud I might just gain down or pad it. It depends if you do 
monitor from FoH as well so the monitor levels don’t go to hell” S4, 118-120  
“Sometimes when there is a lot of clipping you usually get a textchat “let’s gain down, right? 
… …those who I work with the most might just gain down without saying anything and you 
just notice.” (shared gain) S1, 87-91 
“you have to meet up with levels on other places. So the monitor levels don’t go down” S5, 74-
75 
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All of the subjects mention that monitor setup plays a big part in how they adjust levels and in 

what stage of the mixing desk they do it. Most of the subjects say that they take monitor levels 

into consideration when they do monitor mixes from FoH and that this makes gain adjustments 

difficult. So for scenarios where engineers do both monitor and FoH mixes at the same time the 

use for gain adjustments seems to only be done when incoming levels increases drastically. 

Otherwise gain adjustments seems to create more work to compensate for level loss or increase. 

In case of only doing FoH or monitor the subjects use gain to take down levels when these go out 

of hand. 

3.3 Musicians  

This category studies how musicians affect live engineers use and planning of gain as well as 

possible patterns between genres and instruments.  

3.3.1 Working with known artists 
The subjects were asked if working with known artists made it easier to set levels during 

soundcheck.  

Table 5 - Working with known artists  

Working with known artists 
“The more professional musicians the less difference it is. Many of them learn to have it 
under control, nobody goes and turn it up a little bit more before the gig” S1, 209-211 
“…practically when you do one gig over and over again. Then you, then you dial in everything 
right for what you want to accomplish eventually” S1, 292-294 
“Yes of course it is. If you also know the people then it is easy. If you have done a tour with a 
band, then you might have done maybe a couple of hundred gigs. Then they have often come 
to the point where they don’t do soundcheck or anything you just know how they want it.” S3, 
84-89 
“It is absolutely. You learn both what kind of sources they have but also their dynamics. You 
also know that some headroom is required or that some things are softer by its nature and 
need more gain” S2, 118-120  
“Both yes and no… … I keep the same level with everyone, if I know them I might be a little 
harsher with them. If I don’t know them, I try to be polite and ask them kindly.” S4, 84-88 

 

Working with musicians that the engineer knows or have worked with before makes the setup 

quicker and easier. The two subjects that are the most experienced both said that doing a tour 

with a band, or at least the same kind of show with an artist usually makes soundcheck 

unnecessary after multiple shows. According to the subjects working with known artists makes it 

easier to plan and set up gain and levels based on knowledge on the artists style, dynamics and 

composition of instruments. One of the subjects also mentions that there might be other pros and 

cons on a social level while working with known musicians that might impact how the engineer 

set levels. If the engineer knows the musicians personally they might put some pressure on the 

engineer so that their instrument will be gained up a bit more in the mix.  

3.3.2 Difference between instruments  
This subcategory investigates if any instruments are more prone to increase in sound level or if 

there is any noticeable pattern between instruments that increases.  
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Table 6 – Difference between instruments 

Difference between instruments 
“No, that is up to the musicians. It is about their monitor listening, if more of them have in-
ear it is more controlled.” S1, 203-204 
“In that case it is maybe a guitar or a keyboard, a kick is constant. It is rare that a drummer 
starts hammering ten times harder in the middle of a gig. It is the same thing with vocals, but 
of course sometimes a singer gets feeling compared to soundcheck and gets louder” S3, 16-19 
“I would say that it can be noticed on guitars and vocals and drums to some extent, would I 
notice it the most.” S2, 52-53 
“Guitars, always guitars… …guitars and bass” S4, 70 
“It might be when guitarists change instruments and such. Or when someone playing 
keyboards change sounds that the level can go up and down a little.” S5, 45-46 
“It is a natural part of how they play if it is a guitar solo. Often you turn on a pedal which 
makes it louder.” S5, 57-58 

 

Most of the subjects mentions that guitars are often more prone to sound level changes. Subject 

5 mentions that a part of guitar playing is to control the sound with pedals and this can be a 

reason why guitars vary more dynamically. If a guitarist wants to make their sound louder, they 

might just dial in the gain boost without thinking of what that increase does for the overall mix. 

Multiple pedals can also increase gain little by little and if more pedals are turned on the volume 

increases and vice versa. This also applies to keyboards as two of the subjects mention, where 

instead of pedals most keyboards have onboard programable sounds that can vary in gain if the 

musician have not matched them.  

Subject 1 talks about how the dynamics of the musicians are depending on how well they hear 

themselves. This could be one of the reasons that explains why vocals increases as subject 2 and 

3 mention. Unfortunately, the subjects were not asked what reason they thought was behind the 

increase of vocals.  

The statements from subject 2 and 3 also contradicts each other somewhat on drums. The 

subjects might have different opinion on when a signal increase is a problem, or individual mix 

setups with different amounts of headroom can also be a reason.  

 

3.3.3 Differences between genres 
To study if there are any noticeable differences between genres in terms of problematic gain rise 

this subcategory was created.  

Table 7 - Difference between genres 

Difference between genres 
“Yes, it is. With heavier music the louder it gets… … there is more that need to cut through.” 
S3, 71-73  

“I would say blues bands and inexperienced hard rock bands… … by unexperienced I mean 
those who have just started out… … blues guitarists tend to turn up the volume as soon as 
they get on stage.” S2, 55-59   
“It is, hard rock. With hard rock there is always a difference between soundcheck and gig. S4, 
68 
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“Maybe not genre, it is more about the experience among the musicians. When you work with 
more experienced musicians I have noticed that there is less difference between soundcheck 
and the concert.” S5, 70-75 

 

From what the subjects explain hard rock seems to be a genre that are more problematic in terms 

of gain rise. Subject 3 explains that due to the nature of the music, instruments gets masked and 

as an effect the sound level increases. Subject 2 mentions that blues guitarist are more prone to 

turn up their volume when they get on the stage. With blues music often driven by guitars this 

might be a result from the guitarists not being able to hear themselves properly on stage or to 

ensure that other will be able to hear them. Subject 2 also describes that unexperienced hard rock 

bands often get louder and subject 5 claims that there is a larger difference with experience than 

genre. Unexperienced musicians often use wedges instead of in-ear monitoring and are often less 

confident about their monitor listening. This can be linked back to the previous subcategory 

where subject 1 talked about how in-ear monitoring makes the stage sound more controlled.  

 

3.4 Planning  

This category studies how live music sound engineers think about gain before soundcheck, how 

they set up gain and how different mixing settings affect how gain is used in sound reinforcement 

systems. The engineers were also questioned about how the relationship with musicians makes 

the task of setting levels easier or more difficult   

3.4.1 Planning and setting gain 
This subcategory analyses if and how the subjects plan gain before soundcheck and how the set 

up gain generally.  

Table 8 - Planning and setting gain 

Planning and setting gain 
“I would say that it is solely experience” S1, 61 
“Sometimes you use old files for the setup... … we have also sometimes written down gain 
settings while we are making our channel list, approximately. So, we start with something 
that is known.” S1, 70-72  
“Often when I work it is the monitor engineer that is gain master, that handles gain”, S1, 34-
35 
“if you choose a (Shure) Beta 52 on the kick then you know what gain you set as a starting 
point.” S1 62-63 
“It is few times nowdays that you get to test every instrument on its own, you maybe do that 
with a backline technician or something. But the musicians are expecting to just get up and 
play.” S1, 78-81 
“I like when the inputs have a lot of gain. You know by experience how much, where the limit 
is” S3, 44-45  
“if you do a soundcheck then there is no problem because the artist often has been up and 
tested… … if you only do a line check at a festival… … the artist will not come out until gig. 
Then you have to set it approximately” S3, 50-54   
“…when you have worked a lot you kind of know what the gain for most mixing desks are. For 
a (Shure) Beta 58 it is around plus 22 dB, on the preamp. Then you know that this gain is 
good overall really… … then you have a good staring point” S3, 44-48   
“…for me the gainstructure is a little bit different for monitor than for PA. For PA you gain 
based on how much you get out of the speakers and that is where you set the gain. But for 
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monitor you want quite a lot of gain to be able to get the most out of the monitors on the 
stage” S3, 149-152 
 “First I check how much gain I get in first, how much volume that comes in. Then I put the 
fader at zero and dial in the gain after that” S4, 56-58  

 

The two subjects with the most experience say that they plan and set gain ahead of soundcheck 

based on their experience and knowledge. This seems to be both expected by the musicians as 

well as necessary when doing concerts where soundchecks just are not possible to do. Which gain 

is needed is both determined by source, and by microphone brand as well as model. Subject 4 

says that gain is set during soundcheck and determined by the sound level of each source.  

Gain settings also varies depending if the engineer is doing monitor or FoH according to subject 

3. When gaining for monitor more signal is desired so each source is gained as much as possible 

to ensure sufficient amount of signal can be sent out to the monitors on stage. Gaining for PA 

thought of as working with the faders, the channels are gained according to how the engineer 

wants the levels in the mix.   

3.4.2 Expectations and estimations  
This subcategory analyses if the subjects expects the input levels to change, at what point in the 

performance it happens and by how much it changes.  

 

Table 9 - Expectations 

Expectations 
“…it absolutely happens that you get the so called adrenaline rush from the artists” S2, 39-40 
 “That is probably something you make sure to have headroom for. You don’t set it up at the 
edge during soundcheck or rehearsal.” S1 54-55  
“There is always an adrenaline rush you have to account for… … I don’t do that anymore, 
setting compressors exactly, you know, and the when they get up and play it gets crushed. I 
always make sure that I have headroom so they can play a bit louder. I have made that 
mistake too many times” S1, 211-216 
“I know that a keyboard can go up and down quite much, so you have to have some safety 
margin” S5, 50-51 
“As a musician you get a little pumped up and play louder. And if it starts to blink red, then 
you as a engineer have to take it back down” S5- 65-66  
“…at least in my opinion. There is always a difference between gig and soundcheck” S4, 16-17 

 

Table 10 - At what point does gain rise 

At what point does the levels rise 
“I think it usually happens in the beginning of a gig” S3, 36-37 
“For me it feels like it is happening directly… … Between soundcheck and gig the adrenaline 
kick is built up and just as the artists take the first note you notice that ”oh it is louder than 
soundcheck”.” S2, 42-50  
“It is almost directly when the adrenaline comes in, then the musicians usually plays louder.” 
“If a place is packed with people. Then the band will get the feeling that they just want to play 
as loud as possible. In other cases it will happen gradually, when the audience gets going and 
the people on the stage also gets more comfortable. Then the volume usually goes up.” S4, 
20-24  
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Table 11 - Estimating input level increase 

Estimating 
“I would say somewhere between 3 and 6 dB, depending on what music style it is and such. 
S2, 154-156 
“In my opinion it is about 3 to 6 dB I would say” S1, 170  
“Inputs can usually increase with maybe 4 to 6 dB. It depends a little on music style.” S3, 169  
“So I would say that it increases with 2 to 4 dB.” S4, 124 

 

From the coded analysis most of the subjects agrees that they take into consideration that some 

or all the inputs increase. By expecting that the input levels will rise the engineer can counter 

this beforehand by gaining less as well as under compress the sound so that the right amount of 

compression is reached when the inputs later increases. 

All the subjects also agree that the input levels rise immediately or at least in the beginning of a 

performance due to excitement that builds up before the show. Subject 4 also mentions that in 

some cases that the increase comes later in the performance when the audience and/or the 

musicians are starting to get going and feel comfortable.  

The subjects are also close to each other’s estimations on the increasing levels. From the 

subject’s statements it can be assumed that a normal increase in input levels are about 2-6 dB 

and this rise will most certainly occur in the first moments of a performance.     

3.4.3 Mix setup 
One key to understanding how the subjects use gain is to investigate how they set up the mixing 

desk and their thoughts on headroom.  

Table 12 - Mix setup 

Mix setup 
“I put the faders at zero and turn the potentiometers (gain) until I have the volume there. It 
works especially well for FoH… …that is because you want to always be able to revert… … you 
know that zero is the starting point all the time” S3, 130-134 
“You don’t want to be completely off, so a small adjustment of the fader becomes 10 dB or 
something. You want to be in the right region” S1, 122-123  
“I insist that we have good gain… … that there is substantial input signal” S1, 40-45  
“Nowadays with digital mixers you want a little headroom at the same time you don’t want 
too little input… … a normal headroom is somewhere between 18 to 12 dB” S2, 62-69   
“I try to work with all the faders straight. I bring the fader to zero, bring the master to zero. 
And then I balance the levels with the gain pots… … so with the faders in a straight line I get 
more control over my fader motions. And generally speaking, not always, but most of the 
time I get better headroom in the first gainstage.” S5, 88-102 
“That is why I like to have the faders straight. I like ruler… …I think you have more control 
over small adjustments if something needs to be pushed.” S4, 46-49   

 

Four of the subjects explains that they use a straight fader approach when mixing live audio. 

The primary reason for using this approach is that it gives more control over smaller fader 

movements. One of the clearest effects of using this approach is that the gain pots acts as signal 

level control which can give a good headroom if the source has a good sound level. This in turn 

is probably why the subjects previously said that they rarely adjust gain since this method of 

mixing gives enough safety margin if done properly. Subject 2 do not go into detail of what kind 

of approach he uses but explains that he tends to have a headroom of 12 to 18 dB which would 
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imply that the faders are close to zero on the scale with his technique as well. Since a larger 

headroom is compensated with bringing up the faders the signal output is the same as using 

more gain with the faders attenuating the signal more.  

3.5 Plug- ins 

The use of plugins has made its way into live audio and could be a potential platform for the 

implementation of this study. Therefore, the subjects were asked if they use plugins, what kind 

they use and their general thought on automatic software.  

3.5.1 Using plug-ins in live music 
In this subcategory it is studied if the engineers use plug-ins when mixing live performances 

and if something they use have any form of automatic parameter.  

Table 13 - Use of plug-ins 

Do you use plug-ins? 
“I use plug-ins and such. But not as something to compensate for my mixing so much. I use it 
more for certain sounds… … the balance I think I always try to set with the faders” S1, 145-
148 
“I use them on the desks that have the ability to put plug-ins on the channels.” S3, 95-96  
“Yes sometimes but not very often, if there is an opportunity” S2, 122  
“Yes.” S4, 99 
“No, not more than some reverb. I have never used Waves Soundgrid and similar. I have used 
reverbs on a computer kind of like a outboard effect.” S5, 152-153   

 

Table 14 - Use of plug-ins with automatic features 

Plug-ins with automatic features 
“Dugan (automix) is something I use. Especially for speech.” S1, 136  
“I have tested Vocal rider and Bass rider” S1, 178-179  
“There is a really nice plug-in from Waves, vocal rider. Perfect for lead vocals… … it takes care 
of itself” S3, 130-131  
“Vocal rider is a plug-in that work by itself. You just tell it the range and it works on that 
range. It is like a compressor” S4, 
“Absolutely, I would say most of the plug-ins that I use have some sort of auto” S2, 130-131 

 

All of the subjects have used plug-ins to some extent with most of the subjects using plug-ins 

onboard the mixing desk and one of the subjects use an outboard computer for reverb effects. 

With plug-ins being commonly used in live sound it could be a promising way of implementing 

AI applications.  

Four of the subjects said that they have experience with plug-ins that utilize automatic 

parameters of some sort. Three of these subjects mention Waves Vocal- and Bass Rider which 

could offer some inspiration to the implementation of this study.  

3.5.2 Thoughts on automatic gain  
This subcategory investigates what the subjects think about automatic gain, if it could be 

something that they use for live mixing and if they would feel more comfortable with automatic 

gain if they could restrict its operating range.  
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Table 15 - Toughts on automatic gain 

Thoughts on automatic gain  
“I like to have the control and to know what is happening. Then you can take decisions and 
understand what is going on.” S1, 158-159 
“No, that would be uncomfortable. You want to see meter in, meter out… … There are things 
that are supposed to autogain that are showing up more but I don’t know, I think its kind of 
the point with it all is to gain yourself.” S3, 121-125 
“I would definitely try it and see what the result is in the end” S2, 143-144 
“You could always try it I think. I’m curios how it will work” S4, 106-107 
“No. Then we are getting into automatic mixing, then there is no need for us anymore.” S5, 
140-141   

  

Table 16 - Pros and cons of automatic gain 

Autogain pros/cons 
“That is a sound also. For example it may not be that hard to have autogain on a kick it might 
be pretty logical… … if you going to use autogain on a hi-hat it is going to be really loud if it 
gets gained to a level that looks good on a meter.” S3, 127-130  
 “You want to have the feeling that you can do it alone… … you mostly want to have control 
over the whole mixer instead of something else” S4, 110-112 
“if you let a program just decide on its own then it will probably try to work in a way that I 
don’t want it to do.” S4, 114-115  
“In live music you are not as free to choose whatever you want as you are in Pro Tools, you 
need to have some safety if it crashes. You got to have a way out.” S1, 167-169 
“But if it starts to turn down the level then my mix will be affected.” S5, 134   

 

Table 17 - Restrictions on automatic gain 

Restrictions on automatic gain  
“Absolutely that is almost a requirement.  Especially in a live context, because in a studio 10 
dB might not matter. But that can be the difference between success and failure when you 
reproduce sound loud in a PA-system. It becomes incredibly crude.” S1, 174-177  
“I think so. I absolutely believe that you must set some kind of min/max range on it. S2, 147-
148 
“Both yes and no… … the Vocal rider you still tell it what range it can work on and if you think 
it is working to hard then you can change it.” S4 114-115 

 

Most of the subjects are a little bit skeptical to let an AI or autonomous algorithm control the 

gain if the input signal. Two of the subjects say that they are curious on how this concept could 

work and say that they are willing to test it. It seems as the feeling of losing control over the mix 

and having to fight against the algorithm or AI to control the mix is the largest concern among 

the subjects. One of them mentions that if you give an algorithm free rein it will probably work 

in a way opposite to how the subject would like it to.  

This indicates that some boundaries are necessary for such an algorithm which three of the 

subjects mentions as well. Having a range for the algorithm to work within seems to be vital not 

only to gain the engineers trust in using the software but also as a safety measure so that sound 

pressure levels do not get out of hand and cause damage to musicians and audience.  
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3.6 Other findings 

During the interviews some additional information from the subjects that are of value to this 

study.  

 3.6.1 Work around  
This subcategory is used to analyse how the subjects counter rising levels without using the gain 

control on the mixing desk.  

 
Table 18 - Work arounds 

Work around  
“…if I do monitor from FoH, then you don’t want to change the gain to much. Then you have 
to bring down the fader and take away a little from the compression so you are back to the 
same level as before” S4, 40-42  
“if you have a compressor in the chain then you could put it after the fader of a group. That 
way it will not compress like crazy if there is a loud sound” S5, 53-54  
“often I use the makeup gain on the compressor. It is easier… … In that case there is only one 
step to change a little bit and it doesn’t matter if you change 4 dB on the compressor output 
instead of changing the gain. Because then you have to adjust the compressor instead.” S3 57-
61 
“In that case you have your digital attenuator, if it feels like you’re totally off I much rather 
use that. More often you take down the levels in those cases.” S1, 117-118 

 

The subjects much rather counter rising input levels after the microphone preamp than to use 

the gain. Subject 3 explains that by using the makeup gain of the compressor this reduces the 

number of adjustments that have to be performed. If the input gain is changed instead the 

compression must be adjusted as the input level drops and the amount of compression changes.  

3.6.2 Suggestions  
One of the more experienced subject had thought about some automatic assisting software and 

suggested some input on how it should function which will be analysed in this subcategory.  

Table 19 - Suggestions 

Suggestions 
“With live mixing it is hard to dial in the sweet spot, that you adjust the threshold were its 
supposed to be and you have said that you want a adjustment of 3 dB (on Vocal rider). Then 
when the gig starts and they play louder. When that happens the setting is lost and it is nt 
working at all for you anymore… … in that case I would want a dynamic threshold really. One 
that could sense that if you say that you have this gain during soundcheck, now the average is 
6 dB above and the threshold moves up or something like that” S1, 180-190 
“Because the biggest problem is the threshold. It becomes so, if you are in a studio or working 
with something recorded you can adjust as you want it.” S1 192-194 

“If there would be some level adjustment thing, because it would be great. It is almost 
necessary. But you would need some way of a visual tool.” S1, 275-277  
“Still it is some overall adjustment you want to do when you get the feeling that it does not 
sound the same. And you do not have time to go into every channel and adjust, if you have 80 
channel.” S1 286-288  

 

The theme of the ideas presented here corresponds well with the data from previous categories. 

The subject says that the most problematic part is that the workings of compressors and other 



22 
 

dynamic tools change with the input level. And that a dynamic threshold would be a valuable 

tool to maintain the mix that was set during soundcheck. The subjects also mention that a 

visual tool to monitor the changes on every channel would be necessary to make fast 

adjustments when the engineer notice that the mix has changed from the mix produced at 

soundcheck. 

  

4. Discussion  

The aim and purpose of this study was to investigate how live engineers use and relate to gain 

during live performances with sound reinforcement systems and use this information to outline 

a framework of smart tools that automatically control gain. From the analysis of how the live 

engineers act during a concert, some conclusions can be made. Adjusting gain is an action which 

engineers use less during performances since this causes monitor levels to change, if monitor is 

controlled from FoH. But even if FoH or Monitor is handled separately some of the subjects 

claims that they use gain adjustments rarely. Depending on the engineers mixing strategy, 

different ways of countering rising input levels can be taken. One is to simply adjust the gain with 

the drawback of changing the levels of the monitors or extra work that needs to be done to 

readjust the monitor levels. Another way is to use a digital trim after the input gain control. 

However, this assume that the engineer leaves enough headroom so that signal clipping will not 

be a problem otherwise the digital trim has to be readjusted if the input gain is changed.   

The analysis also revealed that the engineers tend to use gain different if gaining for monitor 

mixes or for audience. When setting gain for monitors the focus is to get a stronger input signal 

to ensure that the source can be reproduced on stage at an adequate sound level. When gaining 

for FoH the engineer uses the input gain control to balance the mix already at the microphone 

preamp. The most common mixing setup is to set all faders close or at zero on their respective 

scale and gain until the desired input level is reached. This gives the engineer more control over 

small adjustments and as a result of using this method more headroom is usually achieved as this 

technique often requires less input gain.  

Engineers still adjust gain sometimes, but this is often only due to mistakes or unforeseen events 

such as DI-boxes that have pad-buttons in the wrong setting. Gain adjustments can also be 

required if the concert is being held at a festival were the sound crew only can perform line checks 

instead of a full soundcheck.  

One big part in planning, setting and mixing a concert is the musician experience. The analysis 

also showed that engineers that work with musicians that they are familiar with or have worked 

with before, makes the planning and setup considerably easier for the engineer. Since the 

engineer knows what instruments the musicians use and their dynamic range.  

Regarding genre differences the data say that heavy and aggressive music tend to get louder when 

the concert starts. This information may not be too important depending on how the smart tool 

are supposed to work. If the application is based on pre-defined features as in the case with 

LANDR or Izotope’s smart plug-ins this information would be critical, but for automatic gain 

level control that monitors increasing levels there would not be any need for this type of 

information. The same applies for instruments, where guitars and keyboard were pointed out as 

the common offender when it comes to play louder than soundcheck level. However, this 
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information is of value for engineers so that proper planning and precautions can be taken while 

setting up a mixing desk and planning a concert.  

One fact that came up as a side note in the interviews, that might be important, is the experience 

of the musicians. When asked about what role genre and different instruments play in rising 

levels most of the engineers said that the experience of the musicians is probably more important 

than what music style and instruments they play. However, many of the subjects said, when asked 

if they could estimate input signal increase, that it somewhat depended on music style. As the 

engineers were not asked about the impact of musicians experience no thoroughly motivated 

conclusions can be drawn from these facts. But it seems as when both engineers and musicians 

are experienced there are less changes in input levels and when it happens the engineers have it 

under control and might even have predicted it.  

From the reports of the engineers that participated in the study and the data that has been 

collected in the analysis, it is clear that a knowledge representation for smart tools is no small 

feat. The different layers to how engineers think about and uses gain makes it a complex process 

and by the different mixing strategies the process changes even more. Machine learning and deep 

learning could be used in smaller components and for other components regular automatic 

processes would suit better.  

4.1 Proposed functions of automatic gain adjustment 

From the data in the analysis it is clear that a smart tool that directly controls the gain does not 

appeal to the experienced live sound engineer. The engineers want to have full control over the 

mix to understand what is happening to the mix and what needs to be adjusted if the mix is not 

satisfying to the engineer. So instead of giving the tool direct access to control the gain parameter 

it would make it more appealing to experienced engineers if it would be adapted to monitor input 

signals and give live feedback to the engineer on how much the inputs differ from the soundcheck. 

This could be implemented in the channel meters in the mixing desks, where the real time input 

levels are displayed as well as an indication on what the average levels from the soundcheck were. 

It could also easily be adapted to be used in a plug-in format since the analysis shows that most 

of the engineers use plug-ins when mixing live performances.   

The analysis indicates that there are some trends in how genres and instruments increase in input 

level, hard rock bands are prone to play louder, and guitarists and keyboard players often have a 

larger dynamic range due to changing sounds, effects and pedals. If live recordings of the same 

genres were analysed by machine learning or deep learning algorithms features could be 

extracted on how input levels tend to rise during performances and the smart tool could then 

calculate how the signal might rise and display this information to the engineer. The engineer is 

then free to follow the information given by the algorithm or discard it, by implementing a smart 

tool in this fashion the engineers could utilize the potential of AI without feeling the risk that the 

technology takes over.  

It could also be possible to let the algorithm have some control over the level adjustment and the 

engineers selects what parameter the algorithm should control. Since the analysis show that the 

input levels rise during the first moments of the performance there could be an activation switch 

which let the engineer activate the algorithm on the channels that needs adjustment in the 

beginning of the concert. The algorithm could then simply be switched out of the control mode 

and the engineer then have full control over the mix from that moment. 
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The algorithm should have an option to pair the control value to different parameters such as 

input gain, digital trim or threshold control for the dynamic processors. This would make it more 

adaptable to different mixing setups such as monitor, FoH and if both monitors and FoH are 

mixed from the same desk. This would also make it usable if one of the engineers are gain master 

when monitor and FoH are separately mixed. If the algorithm is implemented in a plug-in format 

it is possible to incorporate the digital trim in this function and level control can be performed 

after the compressor or at a selected stage in the plug-in chain. The algorithm could also give 

suggestions or automatically put signal back into the monitor sends if gain adjustments are made 

so the engineer only needs to focus on one part of the process.  

4.2 Further research 

To continue this research on rising input levels and smart tools, one interesting aspect is how 

the musicians think about increasing levels while performing live, is this something that they 

think about? By interviewing musicians on what their thoughts are on dynamic increase while 

performing live there could be significant information not only for the development of smart 

tools but also for sound engineers to understand why musicians play louder and plan 

accordingly.    

Something that could be investigated is how engineers plan gain. As seen in this study 

engineers working on big productions tend to plan and set gain before soundcheck based on 

microphone brand and model as well as sound source. If live engineers that plan gain would be 

interviewed on what parameters they base their setting on, and the planned gain for commonly 

used microphones, this information could be used in mixing desks for sound reinforcement as a 

tool for less experienced engineers to learn and set up a mix faster. It could also be useful 

information in the development of smart tools used in live sound performances.   

4.3 Critique  

For this study the data was collected from interviews with five experienced live sound engineers. 

The sample size of the subjects is small compared to the whole population but the answers from 

the subjects are similar which indicates that there is validity. However, all of the subjects 

contradict themselves a little between some of the questions which might suggest that the 

questions could have been improved more. It could also be that the subjects come to think about 

the task of gaining differently the longer the interview went. That is difficult to control, especially 

in semi-structured interviews, but might also be necessary to get the actual thoughts from the 

subjects. Some of the questions did also get the subjects to focus on other tasks that they perform 

during mixing other than gain adjustments, which also implies that more improvement of the 

questions could have been done.  Since the interviews were semi-structured the questions did not 

come in the same order and the wording of the questions differ somewhat between each 

interview, this could have made some of the subjects confused or got them to focus on other parts 

of the mixing apart from gain adjustments. But at the same time the questions were open ended 

so the subjects hade the opportunity to answer the questions freely, care was taken to not lead 

the subjects to answers. So, the questions could have made the subjects to stay on the studied 

theme but it could also force them to give answers that they maybe would not have thought of in 

the first place as well. 
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4.4 Conclusions 

In this study five live sound engineers were interviewed on how they use and relate to gain 

when mixing music performances for sound reinforcement. The goal of the study was to lay the 

foundation to a framework that can later be used to implement smart tools for automatic gain 

adjustments. Based on the reports from the subjects the initial idea of automatic gain control 

were reconstructed to two different approaches, one that monitors the input signals and passes 

the information to the engineer. And another that adds a control layer to the monitoring where 

the parameter can be selected based on mixing strategy and the algorithms control can be 

switched on or off.  
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6. Appendix 

6.1 Original Swedish quotes used in analysis  

6.1.1 Actions during performances 
Table 20 - Adjust gain gain, original quotes in Swedish. 

Adjust gain  

”Jag skulle säga att det typ aldrig händer. Om det verkligen inte är behov för det.” S1, 33-34 

”jag tycker inte man behöver gaina så mycket när man väl har satt det” S3, 20-21 

”Jag brukar inte vara uppe och pilla på gainen under konsertens gång. Det har jag inte upplevt 
att det behövts” S5, 29-30 

”Jag brukar gaina om beroende på vad det är för grej.” S4, 118 

”Ja. Det gör jag” S2, 158-160 

 

Table 21 - Factors influencing gain, original quotes in Swedish. 

Factors influencing gain settings 
”för mej gör det inte så mycket att det klipper nån gång bland heller sådär, jag är inte rädd för 
det. Utan Det ska vara väldigt hörbart innan jag tycker att det spelar någon roll” S1, 45-48 
”Orsakerna till det kan ju ha varit olika, det kan ju har varit allt ifrån lineboxar som i en 
festivalsituation inte har sin pad-knapp på rätt ställe till att man har kört delad micgain också 
och där har det hänt nåt”S2, 105-113 
” För att även om det blinkar lite rött ibland så är det ju sällan, det ska vara jävligt starkt för att 
det ska vara dist liksom” S3, 27-28 
”Ofta brukar det vara om det kommer någon amerikansk ljudtekniker som är van att. Dom 
verkar ha en kultur att dom använder gain mer aktivt. Och då märker man om man ligger gain 
slav att då får man jobba mer” S1. 96-99 
”Det är väl när gitarrister byter instrument och så. Eller när keyboardister byter ljud som nivån 
kan åka upp och ner lite grann. Men då kompenserar jag det med regel, inte med gain.” S5, 44-
46 

 

Table 22 - Counter risisng levels, original quotes in Swedish. 

Counter rising levels  
 ”om man kör, kanske klubbgig där man kör monitor och FoH då vill man ju inte ändra 
gainen… …Men absolut gör man bara FoH på en festival tar man ju gainen istället” S3, 29-30 
”ett lätt sätt att kompensera sig är ju med gainen, egentligen. Då skulle man ju kunna ha en. 
Fast nä det går inte, för att dom lyssnar ju på det också. Då skulle det bara vara för mej då 
(FoH)” S1, 221-224   
”Jag brukar göra det om jag märker att nu har det ökat eller nu är det för het signal för min 
mix. För mitt mixupplägg, då brukar jag ändra gain under gig men då är jag väldigt noga med 
att kompensera monitornivåer i samma utsträckning.” S2, 160-162 
”Är det en keyboard som blir för stark kanske jag bara gainar ner eller pad:ar den. Det beror 
ju också på om man kör monitor från FoH också så att monitorlyssningen inte går åt 
helvete.” S4, 118-120 
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”Det är ibland om det såhär klipper väldigt mycket så brukar det komma något litet textchat 
"nu gainar vi ner va?"… … dom som jag jobbar mest med då kanske vi inte säger nånting utan 
det gainas ned och så märker man det bara.” (Shared gain) S1, 87-91 
”man får väl möta upp eventuellt med nivå på andra ställen. Så att det som hörs i monitorer 
och sånt inte sänks.” S5, 74-75 

 

6.2.2 Musicians  
Table 23 - Working with known artists, original quotes in Swedish. 

Working with known artists 
”ju proffsigare musiker desto mindre skillnader är det. Många lär sej ha koll på det, det är 
ingen som går och skruvar upp lite till innan gig” S1, 209-211 
“i praktiken så blir det ju så att om man gör ett gig lite om och om igen. Då har man ju, då 
hamnar man ju tillslut rätt för var du vill vara med allt på gig.” S1, 292-294  
” Ja det är ju klart det är. Känner man folket dessutom så är det ju enkelt, då vet man hur 
dom ska ha. Har man gjort en turné med ett band, har man gjort kanske några hundra gig 
med en artist så. Då har dom ju oftast kommit till det läget att dom aldrig gör soundcheck 
eller nånting utan man vet hur dom vill ha det” S3, 84-89 
”det är det absolut. Då lär man sig ju nåde vad dom har för ljudkällor och deras dynamik 
också. Man vet att man måste ha lite headroom eller att vissa grejer är svaga av sin natur och 
måste ha mycket förstärkning.” S2, 118-120  
”Både ja och nej… … jag håller samma nivå med alla, känner jag dom kanske jag är lite 
hårdare med dom. Men känner jag dom inte så brukar jag försöka vara trevlig och be dom 
snällt.” S4, 84-88  

 

Table 24 - Difference between instruments, original quotes in Swedish. 

Difference between instruments 
”Nä, det är nog upp till musiker. det handlar ju om deras lyssning, ju fler som har in-ear 
desto mer kontrollerat” S1, 203-204 
”Då är det i såna fall typ en gitarr eller en keyboard, en baskagge är ju konstant. Det är sällan 
en trummis börjar stampa tio gånger hårdare mitt i gig. Sång är samma sak, men det är klart 
att ibland får ju sångare lite feeling jämfört med vad man har gjort på soundcheck och är 
starkare.” S3, 16-19 
”Jag skulle vilja säga att man kan märka det på gitarr och på sång och trummor i viss mån, 
skulle jag märka att det är mest på.” S2, 52-53 
”Gitarrerna. Alltid gitarrerna… … gitarr eller bas” S4, 70  
”jag vet att en keyboard kan åka upp och ner ganska mycket så man får ha lite 
säkerhetsmarginal.” S5, 50-51  
“Det är en naturlig del i spelandet också om det är gitarrsolo. Då trycker man ofta i en 
gitarrpedal så att det blir starkare.” S5, 57-58 

 

Table 25 - Difference between genres, original quotes in swedish. 

Difference between genres 
”Ja, så är det. Ju hårdare musik desto högre blir det… …Då är det mer som ska tränga 
igenom” S3, 71-73 

”bluesband skulle jag nog säga och oerfarna hårdrocksband… … med oerfarna menar jag dom 
som inte har hållit på så länge… … bluesgitarrister tenderar att höja direkt dom kommer upp 
på scen.” S2, 55-59 
”Det är det, hårdrock. Hårdrock är det alltid skillnad mellan soundcheck och gig. ” S4, 68 
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Kanske inte genre, det kanske är mer erfarenhet hos musiker. Ju mer erfarna personer man 
jobbar med desto mindre skillnad har jag upplevt är mellan soundcheck och konsert.” S5, 70-
72 

 

6.1.3 Planning 
Table 26 - Planning and setting gain, original quotes in Swedish. 

Planning and setting gain 
 ”Det är ren erfarenhet skulle jag säga” S1, 61   
”Dels brukar man använda gamla filer bara för sin grund setup… …vi har då åtminstone haft 
ibland också när vi har våran kanallista att vi har skrivit gain, ungefär. Så vi utgår från något 
som är känt” S1, 70-72 
”Det är oftast att i alla fall i mina sammanhang så är det ju monitor som är gainchef, som 
sköter gain”  
S1,34-35 
”…om man väljer en (Shure) Beta 52 till kick då vet du vilken gain man sätter som 
utgångspunkt.” S1, 62-63 
”Det är väldigt sällan nu för tiden man får den här chansen att gå igenom alla instrument för 
sig, det har man kanske gjort med någon backlineteckiner eller nånting. Men musikerna 
föväntar sig ju att bara komma upp och spela. 
” S1, 78-81  
”Jag gillar ju när det är högt gainat Man vet ju liksom av erfarenhet hur mycket man kan, 
man vet ju vart gränsen går” S3, 44-45 
”gör man soundcheck då är det ju inga problem för då har man ju oftast artisten uppe som 
provar… … om man bara gör linecheck på en festival… … artisten kommer inte ut förens på 
gig. Då får man lägga sig ungefär” S3, 50-54 
” när man har kört så mycket så vet man vad gainen på varje mixerbord är ungefär. För en 
(shure) beta 58 är det typ plus 22 dB, på micpreampen. Då vet man att det här är en bra gain 
för engentligen overall. Då har man ändå en bra utgångspunkt” S3, 44-48 
”gainstrukturen blir ju lite annorlunda på monitor tycker jag än på utljud. För utljud där 
gainar man efter hur mycket man får ut ur högtalarna och då ställer man gainen där. Men på 
monitor där vill man ha ganska kraftig gain för att få ut så mycket som möjligt på scen” S3, 
149 - 152 
”jag kollar först hur mycket gain jag får in först, hur mycket volym som kommer in. Sen tar 
jag upp fadern på nollan och sen gainar efter det.” S4, 56-58 

 
 

 

Table 27 - Expectations, original quotes in Swedish. 

Expectations 
”det händer absolut att man får den så kallade adrenalinrushen från artisterna.” S2, 39-40 
”Det kanske man ser till att ha headroom för.  Man lägger sig inte på gränsen på soundcheck 
eller rep.” S1, 54-55 
”Sen kommer det alltid ett adrenalin påslag som man får räkna med. jag gör aldrig det längre, 
lägger kompressorer precis, du vet, och sen när dom kommer och spelar så trycks det sönder. 
Jag ser alltid till att ha ett headroom för att dom ska spela på lite. För det misstaget har jag 
gjort för många gånger. ”S1, 211-216 
”jag vet att en keyboard kan åka upp och ner ganska mycket så man får ha lite 
säkerhetsmarginal.” S5, 50-51  
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”Man blir lite hetare som musiker och spelar lite starkare. Och om det då börjar blinka rött, 
så får man ju som tekniker dra ner.” S5- 65-66 
”… jag tycker det i alla fall. Att det blir alltid en skillnad mellan gig och soundcheck” S4, 16-17 

 

Table 28 - At what point does the gain rise, original quotes in Swedish. 

At what point does the levels rise 
” Jag tycker oftast att det brukar hända i liksom början av gig alltid, S3, 36-37 
 
”För mig känns det som att det kommer på en gång… … Mellan soundcheck och gig så byggs 
ju den här adrenalin kicken upp och så fort artisterna tar sin första ton så brukar man märka 
att "ah men det är lite starkare än på soundcheck"”. S2, 42-50 
” Det är nästan på en gång när adrenalinet kommer in då brukar musikerna ta i mer.” S5, 
146-147 
”Det kan vara så att det är tokfullt med folk på ett ställe. Så känner bandet att dom bara vill ta 
i så mycket som möjligt så att det blir högt. Annars är det gradvis, det är såhär när publiken 
börja verkligen komma igång och dom på scenen börjar känna sig mer bekväma på scenen 
också. Så brukar  volymen gå upp på scen.” S4, 20-24 
 

 

Table 29 - Estimating, original quotes in Swedish. 

Estimating 
”Jag skulle säga nånstan mellan 3 och 6 dB, beroende på vad det är för musikstil och sådär” 
S2, 154-156 
”Min uppfattning är att det rör sig om 3 till 6 dB skulle jag påstå.” S1, 170  
”Inputs brukar kunna öka med kanske 4-6 dB. Det beror lite på musikstil.” S3, 169 
”Så jag skulle säga att det ökar med typ 2-4 dB.” S4, 124 

 

 

Table 30 - Mix setup,  original quotes in Swedish. 

Mix setup 
”jag lägger alla reglar på noll och så vrider jag potarna till man har volymen där. Det funkar 
ju framförallt när man kör FoH… …Och det är ju för att man vill kunna återgå hela tiden… … 
Du vet att noll-läget är utgångsläget hela tiden” S3, 130-134 
”Man vill ju inte ligga helt fel så att sin lilla regelrörelse blir 10 dB eller något. Man vill ju 
hamna rätt” S1, 122 - 123 
”jag propsar på att vi ofta har bra gain… …att man får in mycket signal helt enkelt” S1, 40-45 
 ” Idag med digitalmixrar så vill man ju ha lite headroom samtidigt vill man ju inte ha för låg 
insignal heller…  …ett normalt headroom ligger mellan 18 och 12 dB nånstans” S2 62-69 
”jag försöker i alla fall jobba med linjalmix. Att jag drar upp regeln till noll, jag drar upp 
mastern till noll. Så ställer jag en grundnivå med mina gainrattar… … Så med linjalmix får jag 
bättre kontroll över mina regelrörelser. Och generellt sett, inte alltid, men oftast så får jag då 
bättre headroom i det första förstärsteget.” S5, 88-102 
”Därför jag gillar att ha reglarna raka. Jag gillar linjal… …Jag tycker jag har mer kontroll över 
småjusteringar om det behöver pushas” S4, 46- 
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6.1.4 Plug-ins 

 
Table 31 - Use of plug-in, original quotes in Swedish. 

Do you use plug-ins? 
”Jag använder nog pluggar och sådär. Men jag använder nog inte så mycket för att 
kompensera för min mixning. Jag använder den nog mer som en ljudmässig sak… … Själva 
balansen tycker jag nog att jag alltid tänker och sätta på reglarna.” S1, 145-148 
“Man kör väl lite på dom borden som har möjlighet att man lägger in pluggar på” S3, 95-96 
”Ja ibland men inte så ofta men ja, om tillfälle ges.” S2, 122 
”Ja.” S4, 99 
”Nä inte mer än något reverb. Jag har inte använt Waves soundgrid eller liknande utan jag 
har använt reverb på datorn som typ hårdvara” S5, 152-153 

 
Table 32 - Use of plug-ins with automatic features, original quotes in Swedish. 

Plug-ins with automatic features 
”Dugan (automix) kör man ju med. Speciellt i pratsammanhang.” 
S1, 136  
”Vocal rider och Bass rider har jag provat.” 178-179 
”Finns en fin plug-in på Waves, Vocal rider. Perfekt att ha på sångmick, leadsång… … den 
sköter sig själv.” S3, 108-109 
”Vocal rider är en sån som jobbar lite själv. Du säger bara åt den vilken range den ska jobba 
på så jobbar den på den rangen. Det är som en kompressor” S4, 101-102  
”Absolut, det skulle jag nog säga att dom flesta plug-ins som jag väljer att använda dom har 
nån form utav auto.” S2, 130-131 

 

 
Table 33 - Thoughts on automatic gain, original quotes in Swedish. 

Thoughts on automatic gain  
”Jag gillar nog att ha kontrollen själv och veta vad som händer. Så man själv kan ta beslut och 
förstår vad som händer” S1, 158 – 159 
”Nä, det hade varit obehagligt. Man vill ju ändå se mätare in, mätare ut… … Det kommer ju 
mer grejer som ska autogaina men jag vet inte, det är väl lite hela poängen tycker jag att gaina 
själv.”  S3, 121-125 
”jag skulle absolut våga testa det sen får man väl se vad slutresultatet blir. ” S2, 143-144 
” Ja man kan testa tycker jag. Man är alltid nyfiken hur dom kommer jobba.” S4, 106-107  
”Nä. Då börjar gå in på automatmix, då behövs ju inte vi längre.” S5, 140-141 

  

 

Table 34 - Pros and cons of automatic gain, original quotes in Swedish. 

Autogain pros/cons 
”Det där är ju ett sound också. T.ex. det kanske inte är så svårt att ha en autogain på en 
baskagge det kanske blir ganska logiskt… … ska du ha autogain på en hi-hat den kommer ju 
bli blyvolym liksom om man gainar den så den ser bra ut på gainen.” S3, 127-130 
”man vill gärna ha känslan av att man kan göra det själv… … Nä man vill helst ha kontroll 
över hela mixern istället för nåt annat” S4, 110-112 
”Om man låter ett program bara bestämma själv då kommer den nog försöka jobba på ett 
annat sätt som jag kanske inte vill att den ska jobba.” S4, 114-115 
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”Man är inte så fri som man är i Pro Tools och kan ta vad som helst, inte i livesammanhang i 
alla fall för man känner ju att man måste ha nån säkerhet ifall det krashar. Man måste ha 
någon väg ut ur det då. ” S1, 167-169 
”men om den då börjar sänka då påverkas min mix” S5, 134 

 

Table 35 - Restrictions on automatic gain, original quotes in Swedish. 

Restrictions on automatic gain  
”Absolut det är nästan ett krav. Speciellt när man är i ett PA-sammanhang, eftersom när man 
är i en studio eller nånting så kanske inte 10 dB spelar nån roll. Men det kan vara skillnad 
fiasko och, när man spelar saker starkt i PA det blir så otroligt grovt.” S1, 174-177 
”Ja det tror jag. Det tror jag absolut att man får sätta ett min/max spann på det.” S2, 147-
148    
 
”Både och… …Den här Vocal ridern man säger ju fortfarande till den vilken range den ska 
jobba på tycker man det är lite för hårt då kan man ändra det.” S4, 114-115 
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6.1.5 Other findings 
Table 36 - Work around, original quotes in Swedish. 

Work around  
” sen beror det på om jag kör monitor från FoH, då vill man inte ändra så mycket på gainen. 
Då får man ta ner fadern och kanske släppa lite på kompressorn så att man kommer tillbaka 
till den nivån man hade innan.”  
 S4, 40-42 
 ”om man har en kompressor i kedjan kan man ju faktiskt lägga den efter regel på en grupp. 
Så att den inte tok-komprimerar  om det blir ett starkt ljud.” S5, 53-54 
”många gånger så brukar jag använda make-up gainen på kompresson liksom. Det blir 
nästan enklare… … Då blir det bara ett steg och ändra lite grann det spelar ingen roll om man 
vrider på plus 4 dB på utgången på kompressorn istället för att gaina om. För då får du ju 
ställa om kompressorn istället.” S3 57-61 
”Då har man ju sin digitalattenuator om man känner att man hamnar helt snett, så går jag 
hellre på det. Det är oftare att man tar ner, i såna fall.” S1, 117-118 

 
Table 37 - Suggestions, original quotes in Swedish 

Suggestions 
“With live mixing it is hard to dial in the sweet spot, that you adjust the threshold were its 
supposed to be and you have said that you want a adjustment of 3 dB (on Vocal rider). Then 
when the gig starts and they play louder. When that happens the setting is lost and it is nt 
working at all for you anymore… … in that case I would want a dynamic threshold really. One 
that could sense that if you say that you have this gain during soundcheck, now the average I 
6 dB above and the threshold moves up or something like that” S1, 180-190 
“Because the biggest problem is the threshold. It becomes so, if you are in a studio or working 
with something recorded you can adjust as you want it.” S1 192-194 

“If there would be some level adjustment thing, because it would be great. It is almost 
necessary. But you would need some way of a visual tool.” S1, 275-277  
“Still it is some overall adjustment you want to do when you get the feeling that it does not 
sound the same. And you do not have time to go into every channel and adjust, if you have 80 
channel.” S1 286-288  

 

6.2 Full interview transcriptions   

6.2.1 Interview 1 

  
H - Hur länge har du hållt på med liveljud?  1 

 2 

S1 - Oj, Jag har hållt på med live ljud sen kanske, det beror på hur man räknar, men jag 3 

tror att jag kom i kontakt med det 1991 kanske. Så att det är snart 30 år. Sen gick jag ut 4 

Piteå för 25 år sedan. Så åtminstone 25 år professionellt.  5 

 6 

H - Kör du mest FOH eller monitor?  7 

 8 

S1 - Mest Foh och systemtekniker har jag också varit mycket.  9 

 10 

H - Är det någon speciell genre du jobbar med mest eller?  11 

 12 

S1 - Nä det kan man inte säga, ja men jag har väl gjort lite sånt här rock och pop. Med lite 13 

såhär kända/halvkända artister i sverige. Men jag har också hamna i lite, jag har tagit mej 14 
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ur det nu, men jag har också varit väldigt mycket i tv-genren, altså tv-underhållnings pa-15 

ljud.  16 

 17 

H - Är det något band som du har turnerat med?  18 

 19 

S1 - Ja, jag har ju turnerat mycket med, jag kanske turnerade i tio år med XX, i olika såna 20 

här, hans sologrejer och lite XX. Kanske turnerat med YY i fem år kanske.  21 

 22 

H - Har du något mixerbord du brukar arbeta med mest?  23 

 24 

S1 - Det har ju kommit och gått genom åren såklart, men det senaste jag har använd mest 25 

är ju Digico. Och mest SD5 och SD7 är väl det som jag använt. 26 

 27 

H - Brukar du märka att gainen ökar under konserter?  28 

 29 

S1 - Jag skulle säga att det typ aldrig händer. Om det verkligen inte är behov för det. Och 30 

det är oftast att i alla fall i mina sammanhang så är det ju monitor som är gainchef, som 31 

sköter gain.  32 

 33 

H - Så du brukar inte ha så mycket att göra med det över huvudtaget?  34 

 35 

S1 - Nä, jag är väl en passiv tyckare om gain kan man säga. Jag brukar se till att vi har, jag 36 

propsar på att vi ofta har bra gain. Och tycker hellre att ha bra gain än dålig gain.  37 

 38 

H - Vad är bra och dålig gain?  39 

 40 

S1 - Nä men att man får in mycket signal helt enkelt och för mej så gör det inte så mycket 41 

att det klipper nån gång ibland heller sådär, jag är inte så rädd för det. Utan det ska vara 42 

väldigt hörbart innan jag tycker att det spelar roll. Men det brukar ofta vara så att som det 43 

är fel gain då är det ju det för monitor också. Då är det ju något som ska åtgärdas.  44 

 45 

H - Men det brukar inte vara så att musikerna får feeling när dom går på 46 

scenen?  47 

 48 

S1 - Jo det är det väl, men det kanske man ser till att ha headroom för. Man läggger sig 49 

inte på gränsen på soundcheck och på rep heller. Utan det får man se till att ha lite mån 50 

över till, så det slipper bli någon sorts panik över det.  51 

 52 

H - Hur brukar ni förbereda?  53 

 54 

S1 - Det är på ren erfarenhet skulle jag säga. Asså att, asså vi vet ju ungefär vad en, asså 55 

om man väljer en beta 52 till kick då vet du vilken gain man sätter som utgångspunkt. Och 56 

jag ser ju det också. Jag ser ju vad monitorteknikern har satt för gain, det ser man på 57 

bordet ju.  58 

 59 

H - Har ni en diskussion innan då eller?  60 

 61 
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S1 - Ja det kan man väl säga. Men ganska mycket när man jobbar ihop så är det väl 62 

underförstått. Det finns nån som jag jobbade med, eller flera stycken, dels brukar man 63 

använda gamla filer bara för sin grund setup. Men en del har ju det, vi har då åtminstone 64 

haft ibland också när vi har våran kanallista att vi har skrivit gain, ungefär. Så vi utgår 65 

från något som är känt, så vi har skrivit upp gainvärden och sen sätter man det som en 66 

default och så får man ändra utifrån det. När det precis startar och det är lite stressigt för 67 

alla så finns det något att stå på. Det börjar ju aldrig från ogissat noll. Och tyvärr, eller 68 

tyvärr men det är ju så att man hamnat i det läget att väldigt ofta förväntar sig folk att 69 

komma upp och nästan börja spela på en gång. Det är väldigt sällan nu för tiden man får 70 

den här chansen att gå igenom alla instrument för sig, det har man kanske gjort med 71 

någon backlineteckiner eller nånting. Men musikerna föväntar sig ju att bara komma upp 72 

och spela. Då har man en grund att stå på med dom.  73 

 74 

H - Är det aldrig någon större skillnad mellan soundcheck och gig?  75 

 76 

S1 - Nä. Inte på våra gaininställningar i alla fall, sen spelar dom alltid annorlunda såklart. 77 

Det är alltid mer input till gig, men brukar aldrig göra nånting åt det egentligen. Det är 78 

ibland om det såhär klipper väldigt mycket så brukar det komma något litet textchat "nu 79 

gainar vi ner va?" och så en tumme upp på det så brukar det hända bara. Och ibland det 80 

beror på vem man jobbar med, dom som jag jobbar mest med då kanske vi inte säger 81 

nånting utan det gainas ned och så märker man det bara.  82 

 83 

H - Vet du någon gång det har varit problematiskt?  84 

 85 

S1 - Hmm. Jag tycker att det kan vara det om man jobbar med, om man hamnar i en 86 

situation t.ex. att någon kommer. Ofta brukar det vara om det kommer någon amerikansk 87 

ljudtekniker som är van att. Dom verkar ha en kultur att dom använder gain mycker mer 88 

aktivt. Och då märker man om man ligger gain slav att då får man jobba mycket mer, "oj, 89 

nu försvann den nivån".  90 

 91 

H - Är det linjalmix med gain som regel?  92 

 93 

S1 - Jag tror det. Ja precis. Jag skulle påstå också att hamnar man med lite oerfarna att 94 

man kanske inte använder sina outputs som broms utan man använder snarare gainen 95 

som, man har för dålig gain in i bordet. Och sen bara för att man har en gainsstruktur 96 

som inte är satt rätt. Man vill ha sina reglar på noll och sådär, och sen när man har så 97 

mycket gain genom sitt system så att man gainar inputgainen för dåligt. Det brukar jag 98 

ofta propsa på att "nä men du får ju bromsa dina utgångar".  99 

 100 

H - Så det är där man får styra, efter preampen så blir alla justeringar så att 101 

det blir rätt?  102 

 103 

S1 - Ja. Och jag menar i största möjliga mån, man kommer ju. Nä linjalmixning, det 104 

kanske jag också var inne på för jättelänge sen men det är nä. Då har man ju sin 105 

digitalattenuator om man känner att man hamnar helt snett, så går jag hellre på det. Det 106 

är oftare att man tar ner, i såna fall. För att man känner att, ofta är det så t.ex. att en hi-107 

hat blir väldigt starkt gainad i förhållande till hur du vill ha det i mixen. Då är det nästan 108 

standard att man tar det på attenuatorn då. För att ha det ungefär rimligt reglarna så att 109 
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man har ett arbetsområde på det också. Man vill inte ligga helt fel så att sin lilla 110 

regelrörelse blir 10 dB eller något. Man vill ju hamna rätt.  111 

 112 

H - Använder du trimmen för att hamna runt nollan då?  113 

 114 

S1 - Ja. Skulle jag säga.  115 

 116 

H - Har du några automatiska plug-ins eller inställningar som justerar saker 117 

åt dig när du kör liveljud?  118 

 119 

S1 - nivåmässigt?  120 

 121 

H - Ja eller övelag?  122 

 123 

S1 - Ja Dugan (automix) kör man ju med. Speciellt i pratsammanhang.  124 

 125 

H - Det är bara för prat då framförallt?  126 

 127 

S1 - Ja.  128 

 129 

H - Men det är ingen annan typ Waves?  130 

 131 

S1 - Jo, men jag skulle nog säga att jag har rätt mycket. Jag använder nog pluggar och 132 

sådär. Men jag använder nog inte så mycket för att kompensera för min mixning. Jag 133 

använder den nog mer som en ljudmässig sak. Om jag vill trycka ihop saker och ting. 134 

Själva balansen tycker jag nog att jag alltid tänker och sätta på reglarna. Men nog 135 

använder jag pluggar allt. Och speciellt som skydd också om det händer något in, säg att 136 

du får en fantomsmäll och lite sånt att det finns nån broms på vad som kan komma ut i 137 

PA:t  138 

 139 

H - Hur ställer du dig till plug-ins som gör saker automatiskt, det är väldigt 140 

vanligt i studio, men i livesammanhang? Skulle du känna dig bekväm att 141 

använda sånt?  142 

 143 

S1 - Jag vet ju att det finns lite såna där. Men jag har inte använt det så mycket, jag gillar 144 

nog att ha kontrollen själv och veta vad som händer. Så man själv kan ta beslut och förstår 145 

vad som händer. Systemen har ju såna här, vad heter det? gainkompensering. Jag skulle 146 

säga överlag, utav dom som gör dom största gigen använder nog aldrig det. Inte i sina 147 

samarbeten, för att är det för lite gain så är det så för bägge två. Men däremot är det 148 

intressant, jag vet att XX brukar peppa mig på att just det där med att det finns såna här, 149 

jag kommer inte ihåg vad dom heter nu då. Ganska coola såna EQ-pluggar som kan ge en 150 

ganska bra rens och start men jag har inte provat. Det handlar mest om att det inte har 151 

funnits till multirack i Waves. Man är inte så fri som man är i Pro Tools och kan ta vad 152 

som helst, inte i livesammanhang i alla fall för man känner ju att man måste ha nån 153 

säkerhet ifall det krashar. Man måste ha någon väg ut ur det då.  154 

 155 

H - Tror du det skulle kännas behagligare ifall man kan välja ett område som 156 

applikationen får jobba inom?  157 
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 158 

S1 - Absolut, det är nästan ett krav. Speciellt när man är i ett PA-sammanhang, eftersom 159 

när man är i en studio eller nånting så kanske inte 10 dB spelar nån roll. Men det kan vara 160 

skillnad fiasko och, när man spelar saker starkt i PA det blir så otroligt grovt. Om man 161 

inte kan ställa ner gränser. Men juste jag har provat, vad heter det?. Jo, vocal rider och 162 

bass rider har jag provat. Jag tycker att i vissa sammanhang, ah okej det har fungerat bra 163 

men det är så känsligt att det ligger precis. Live är det så svårt att få den där sweetspoten 164 

på det, att du ställer thresholden där den ska vara, sen har du sagt att du vill ha en 165 

justering på plus minus 3 dB. Så är det så lätt att när det blir livegig sen, när dom spelar 166 

lite starkare. Då har du ju tappat hela den, då ligger dom inte där längre och så jobbar inte 167 

den där alls för dej längre. Som den gjorde när du hade din virtual soundcheck eller 168 

nånting. Det har jag känt är nackdelen med det och jag skulle gärna vilja ha nåt, om nån 169 

skulle uppfinna nåt då skulle man ju vilja ha nånting med en dynamisk threshold 170 

egentligen. Som kunde känna av att om man har sagt att på soundcheck så har jag så här 171 

mycket gain in. Nu har jag en average på 6dB mer då flyttar thresholden då eller nåt 172 

liknande.  173 

 174 

För det är ju det största problemet just det där med tröskelvärden. Att det blir så, sitter 175 

du i en studio eller har nånting inspelat du kan ju sätta det som du vill ha det. Men just 176 

det här live-elementet, eller dom byter bas eller ja.  177 

 178 

H - Men det är just för hur musikerna förändrar sina nivåer?  179 

 180 

S1 - Ja, vilket dom gör.  181 

 182 

H - Är det nåt instrument som brukar dra iväg mer eller mindre än något 183 

annat? Brukar man kunna se något samband?  184 

 185 

S1 - Nä, det är nog upp till musiker. Speciellt också det handlar ju om deras lyssning, ju 186 

fler som har in-ear desto mer kontrollerat.  187 

 188 

H - Brukar det vara någon skillnad om jobbar med någon som man inte har 189 

jobbat med tidigare?  190 

 191 

S1 - Man har ju tur, ju proffsigare musiker desto mindre skillnader är det. Många lär sej 192 

att ha koll på det, det är ingen som går och skruvar upp lite till inför gig utan man gör sin 193 

grej så att säga. Sen kommer det alltid ett adrenalin påslag som man får räkna med. Men 194 

det har man råkat ut för många gånger att man har kanske lagt, jag gör aldrig det längre, 195 

lägger kompressorer precis du vet och sen när dom kommer och spelar så trycks det 196 

sönder. Jag ser alltid till att ha ett headroom för att dom ska spela på lite. För det 197 

misstaget har jag gjort för många gånger. Gjort en bra mix på soundcheck, jag har baserat 198 

den på att det är så starkt de ska spela speciellt med kompressorer och andra såna här 199 

hjälpmedel och sen blir det aldrig så. Sen är det bara ett stort jobb att ändra på det sen.  200 

 201 

Men egentligen där kanske man skulle vara mer aktiv egentligen, ett lätt sätt att 202 

kompensera sig är ju med gainen, egentligen. Då skulle man ju kunna ha en. Fast nä det 203 

går inte, för att dom lyssnar ju på det också. Då skulle det bara vara för mej då. (FOH)  204 

 205 
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H - Du tänker bara för FoH?  206 

 207 

S1 - Ja. Eller för tv eller för. Men ofta har vi gemensam gain och dom spelar ju på vad dom 208 

hör, då kommer dom spela ännu starkare.  209 

 210 

H - Men jag tänker att digico har ju kompenseringar så om gainen åker ner 211 

så åker trimmen upp.  212 

 213 

S1 - ja men hur skulle det funka då? Vi säger att dom kommer in bandet och så spelar dom 214 

starkare. Vad skulle man göra åt det så att säga? Vi säger att det klipper inte men det är 215 

inte som på soundcheck. Och då får vi utgå från att dom hör ju, monitorbordet hör dom 216 

ju själva. Alla andra kan ju sänka så klart, för att komma rätt threshold om man har ställt 217 

sig väldigt tight. Jag har aldrig hört nån som gör det i praktiken.  218 

 219 

Det beror ju också på var man är i kedjan. Om man tänker sig FOH t.ex. vi säger att dom 220 

spelar 3-4 dB starkare. Det är ju ofta nånting du vill också, från soundcheck för nu är det 221 

fullt med folk och så. Det är ofta nånting som är positivt för dej, du kanske till och med 222 

ökar mastern lite för att spela lite starkare och då får du lite hjälp av att de spelar lite 223 

starkare. Jag vet att tv-mixen ofta klagar på det för dom har kanske lagt sig väldigt såhär 224 

på, försöker göra den perfekta mixen innan gig. Dom lider ju ganska mycket för det när 225 

det kommer mer om dom inte har skaffat sig det headroomet. Då skulle jag, 226 

gainkompensering är en väg. Eller så skulle man ju vilja kunna ha en gemensam threshold 227 

som man kunde flytta upp för alla som en generisk, på allt som man har ställt. Nåt av dom 228 

det är ju samma sak eller det får ju samma resultat i alla fall. Förutom om det klipper för 229 

då får man ju gaina ner. Men ofta tycker jag att preampsen som finns nu har ju sånt 230 

dynamiskt omfång. Man behöver inte riktigt, man kan ju lämna utrymme.  231 

 232 

H - Klippning är väl inte det största problemet?  233 

 234 

S1 - Nä. Och skulle det göra det lite grann så är det ju ganska svårt att höra. Beroende på 235 

hur mycket vi pratar då förstås. Men nån peak här och där.  236 

 237 

 238 

H - Men egentligen det kanske är broadcast som behöver det här mest?  239 

 240 

S1 - Det tror jag, för det är dom som ligger tightast i dynamiskt omfång också. Som måste 241 

ligga på en viss nivå och har inte så mycket plus och minus. Om du tänker i både monitor 242 

och FOH, vi har ju oändligt i jämförelse med dynamiskt utrymme. Och förstås inspelning.  243 

 244 

H - För det finns ju redan ganska mycket smarta plugins för studio com gör 245 

rätt mycket grejer. Som t.ex. LANDR som automatiskt mastrar hela låtar. 246 

Där kan man ju ta rätt mycket inspiration. Men det är ju svårt att kunna tänka 247 

sig vilka delar som man skulle kunna dra nytta av i liveljud. Är det något som 248 

du har funderat på?  249 

 250 

S1 - Nä men det är ju att egentligen att få till sina pluggar bättre. Om man har såna 251 

nivåkompenseringgrejer, för det skulle det vara bra. Det är nästan nödvändigt. Men man 252 
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skulle behöva nåt visuellt hjälpmedel. Nånting som lägger sig på samma där man tänkte 253 

sig. Man får tänka ut nåt smart sätt att visualisera det på.  254 

 255 

H - Hur tänker du visualisera?  256 

 257 

S1 - Ja men jämfört med soundcheck t.ex. man har gjort sin soundcheck, man kanske har 258 

spelat in till och med gjort ytterligare en virtual soundcheck där man har fått till en mix. 259 

Men sen när det ändrar sig, när det väl händer då. Då vill man ju, det är ju ändå nån 260 

overall grej man vill göra när man känner att det inte låter likadant och sådär. Och man 261 

har ju inte riktigt tid att gå in på varje kanal och fixa, har du 80 kanaler så. Då vill man ju 262 

ha nån, ja.  263 

 264 

Men i praktiken så blir det ju så att om man gör ett gig lite om och om igen. Då har man 265 

ju, då hamnar man ju tillslut rätt för var du vill vara med allt på gig. Och sen när du har 266 

soundcheck med dom då blir det nästan såhär man struntar, det kommer inte in dom står 267 

där och lallar och gör fel grejer, man bara "jaja det funkar, det kommer bli bra till kvällen". 268 

 269 

Follow up interview 270 

H – Kan du upskatta hur mycket nivåerna brukar öka i början av giget?  271 

S1 – Min uppfattning är att det för sig om 3-6 dB skulle jag påstå. 272 
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6.2.2 Interview 2 

 
Hur länge har du kört liveljud?  1 

S2 - Jag fyller 49 år och jag tror att jag gjorde mitt första ljudjobb när jag var 14\. Högstadiet det 2 

är alltså 1985 jag hade börjat spela i band och jag var den som var mest tekniskt intresserad. Vi 3 

startade ett syntband när jag var 14 år och jag var den som var mest tekniskt intresserad och det 4 

där spred väl sig i skolan och musikläraren tyckte att du kan väl hålla koll på ljudet på den här 5 

föreställningen. Det första betalda jobbet kan ha varit något år senare kanske 16-17 års ålder.  6 

H -  Har du nån preferens på vilket mixerbord du mest brukar använda?  7 

S2 - Idag skulle jag nog säga att jag har några stycken. Men jag har ju jobbat väldigt mycket med 8 

Yamaha genom åren. Så där känner jag mej hemma på deras plattformar kanske inte dom allra 9 

senaste, dom har jag inte stött på så mycket.  10 

H - så det är det du använder mest?  11 

S2 - Ja precis, så är det. Förutom rent analoga konsoler det har jag ju jobbat tidsmässigt längst 12 

med förstås, med 35 år. Så kan man väl säga att bytet till digitala plattformar skedde ju, kom väl 13 

i kontakt med digitalmixrar 98-99 kanske. Men fortsatte använda analoga mixerbord åtminstone 14 

10 år till.  15 

H - Hur stora gig brukar du köra?  16 

S2 - Ja idag gör jag ju kanske mest konserter upp till 500 pers, med undantagsfall där man 17 

tangerar några tusen kanske. Där jag mixar ljud. Sen gör jag ju andra, har jag andra typer av 18 

uppdrag, jag jobbar mycket som scenchef. Och det har jag gjort sen egentligen  -96/-97, väldigt 19 

länge har jag pysslat med den grejen också. Och då är det ju större arrangemang då kan det röra 20 

sig om 15 000 människor man kan hantera, men inte mixa ljud. Det gör jag väldigt sällan.  21 

H - Är du mest van vid FoH eller monitor?  22 

S2 - Jag är mest van vid FoH, även om jag kan absolut hitta runt och göra monitor. Det är ju ofta 23 

mer stressande, en stressig arbetsuppgift att köra monitor eftersom man ska i praktiken göra 24 

flera mixar än en. Men när jag började jobba så var det ju så att man hade ju inga monitormixar, 25 

jo det fanns ju men jag kom inte i kontakt med dom. Så man gjorde ju kanske två system monitor 26 

samtidigt som FoH, sen blev det fyra och sen blev det kanske sex system. Men aldrig egentligen 27 

nå mycket mer, inte förens digitalmixrarna verkligen hade fått sitt forfäste. Då man kunde göra 28 

åtta system monitor på en digitalmixer och relativt smidigt, kopiera saker och ting. Vi brukade 29 

alltid säga "ska det vara mer än fyra monitorsystem då måste ni hyra en monitormixer" det var 30 

kutymen när jag började jobba. Då fick man ju hyra en monitormixer och en person till. Idag är 31 

det ju inte alls ovanligt att man mixar jättemånga system utöver FoH, även om det kanske inte 32 

alltid är optimalt. Man hinner inte lägga fokus på monitormixar.  33 

H - Brukar du märka av att ingångnivåerna ökar i bordet under gig?  34 

S2 - Absolut, det händer absolut att man får den så kallade adrenalinrushen från artisterna. Det 35 

händer väldigt ofta, det gör det. Nån dB extra blir det alltid.  36 

H - Ungefär vilket stadie brukar det ske?  37 
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S2 - För mig känns det som att det kommer på en gång. Det beror naturligtvis mycket på vad det 38 

är för typ utav föreställning, men är det nån form utav populärmusik så är det tämligen omgående 39 

att "Oj, nu vart det lite starkare" och så får man försöka kompensera för det då eller bara låta det 40 

vara om man har marginalen, headroomet.  41 

H - Det är precis i början av showen efter soundcheck?  42 

S2 - Ja. Mellan soundcheck och gig så byggs ju den här adrenalin kicken upp och så fort artisterna 43 

tar sin första ton så brukar man märka att "ah men det är lite starkare än på soundcheck".  44 

H - Är det nåt instrument som brukar märka av det tydligare på än andra? 45 

S2 - Jag skulle vilja säga att man kan märka det på gitarr och på sång och trummor i viss mån, 46 

skulle jag märka att det är mest på.  47 

H - Har du nån koll om vissa genrer har större problem med sån här?  48 

S2 - Nä, det är en killgissning då men blues band skulle jag nog säga och oerfarna hårdrocksband. 49 

Det skulle jag nog, ja dom två. Och med oerfarna menar jag dom som inte har hållit på så länge 50 

och inte gjort så många livespelningar, där märker man det. Medans bluesgitarrister tenderar att 51 

höja direkt dom kommer upp på scen. Det kanske är en klyscha men jag vet inte, förutfattade 52 

meningar men det känns så i alla fall.  53 

H - Men du snackade om headroom och hur brukar du sätta upp när du kör 54 

soundcheck med gain framförallt?  55 

S2 - Idag med digitalmixrar så vill man ju ha lite headroom samtidigt vill man ju inte ha för låg 56 

insignal heller. Så jag försöker väl hålla nånstans där att den, ett normalt headroom ligger mellan 57 

18 och 12 dB nånstans. Sen tenderar ofta leadsång för mej att ha mindre headroom, att jag gainar 58 

på det ganska ordentligt så man ligger kanske med 6 - 12 dB headroom. Men det är klart att det 59 

varierar lite grann det gör det. Det jag kan känna att jag får lite problem med när jag har för lite 60 

headroom på ingångarna det är ju just, att om jag ska köra monitor så tenderar mina send-nivåer 61 

att ligga ganska långt nere. Jag får så lite finlir i sändarna för att jag ligger ganska långt ner i 62 

skalan på sändarna. Då kan man ju sänka masterregeln för monitorsänden  och så höja det men 63 

det brukar jag sällan göra. Istället kämpar jag mig igenom, en ovana kanske en ful ovana. 64 

H - Det blir för svagt in?  65 

S2 - Ja eller det blir egentligen, det är för starka ingångsgainar vilket gör att mina sänd-reglar, 66 

aux-sändarna dom hamnar liksom vid -25/-20 i snitt. Där dom egentligen borde ha legat -10 för 67 

att få lite mera finlir på det. Idag när man har både en fysisk motorregel som ändrar sig och så 68 

har du värdet i en display så brukar jag titta på displayen "ah justa jag ligger nånstans med alla 69 

instrument nånstans - 20, -18, -17" och så går jag i displayen och finlirar istället för att använda 70 

regeln, för den är för okänslig. Och egentligen skulle jag behöva dra ner masterregeln för aux-71 

sänden och bara höja alla kanalsändar istället.  72 

H - Brukar du tänka på gainstaging när du kör?  73 

S2 - Jo det brukar jag göra. Jag upplever att all utrustning är väldigt brusfri. Vilket gör att man 74 

kan ha slutsteg på 0 nivå eller maxnivå och det brusar egentligen inte så mycket från högtalarna. 75 

Och då försöker jag styra ut mixerborden så att det är en bra nyttosignal ut ur dom. Jag tänker 76 

oftast på att jag inte överstyr nån bus, nån mixbus internt så att det är för starkt. Att jag mixar 77 
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för starkt och håller ner masterregeln. Jag brukar per default alltid lägga masterregeln på minus 78 

6. PA masterregeln brukar jag lägga på minus 6 för då kan jag lägga upp en mix nånstans runt 0 79 

på kanalreglarna och veta att "Ja men det brukar hålla ihop". Det var mer vanligt förr upplever 80 

jag det som, asså ganska länge sen att PA system hade ganska hög känslighet. Vilket gjorde att 81 

man fick hålla nere mastereglarna. Och så otroligt mycket gain i slutstegsrackarna så att man fick 82 

ligga lågt med masterregeln. Det gjorde att det var svårare att upptäcka att man överstyrde hela 83 

mixbusen. Men idag känns det som att det är lättare att gianstagea rätt genom hela signalkedjan.  84 

H - När saker blir överstyda brukar du höra det eller tittar du på mätarna?  85 

S2 - Idag är det väldigt sällan man hör det tycker jag för det låter snyggare, digitalklipp, upplever 86 

jag nästan aldrig. Om man nu inte våldpressar nån input kanske, men det händer liksom inte. 87 

Men nog skulle jag höra det det skulle jag göra, absolut det tror jag.  88 

H - Om du märker att det klipper är det för att du hör det eller för att du tittar på 89 

mätarna?  90 

S2 - Det är nog oftast att jag ser det på mätarna. Jag upplever det som att man hör det mer sällan. 91 

Det är långt mellan gångerna man hör nån form utav klipp. Medans  man kanske ser det på en 92 

mätare istället.  93 

H - Vet du nån gång som du har kört när ingångsnivåerna har farit iväg och det 94 

klipper?  95 

S2- Jodå det har absolut hänt, det har det. Orsakerna till det kan ju ha varit olika, det kan ju har 96 

varit allt ifrån lineboxar som i en festivalsituation inte har sin pad-knapp på rätt ställe till att man 97 

har kört delad micgain också och där har det hänt nåt och hips vips så får man kompensera det 98 

under första fyra takterna. Det har absolut hänt.  99 

H - Men då är det ofta misstag som ligger bakom det?  100 

S2 - Absolut det tycker jag. Det är sällan det är något jätteproblem.  101 

H - Om du jobbar med artister som du har jobbat med tidigare, är det lättare att 102 

ställa nivåer då?  103 

S2 - Ja det är det, det är det absolut. Då lär man sig ju nåde vad dom har för ljudkällor och deras 104 

dynamik också. Man vet att man måste ha lite headroom eller att vissa grejer är svaga av sin natur 105 

och måste ha mycket förstärkning.  106 

H - Brukar du använda plug-ins när du mixar?  107 

S2 - Ja ibland men inte så ofta men ja, om tillfälle ges. Jag brukar använda mig utav LA-3 108 

varianter till elgitarr. 1176 stuket på elbas. Jag kan använda nån form av multibandkompressor 109 

eller multibandseq/kompressor på sång om det är lite knepigt ibland. Jag brukar använda dubbla 110 

kompressorer på sång också. En som är ganska snäll och tar några dB och en som är lite mer åt 111 

limiterhållet sist i kedjan. Och även på masterbusen brukar jag använda plug-ins, det kan vara 112 

nån bra masterkompressor som får gå in och ta några dB. Inte speciellt mycket.  113 

H - Är det nån av dom som har automatisk funktion, automatinställningar?  114 
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S2 - Absolut, det skulle jag nog säga att dom flesta plug-ins som jag väljer att använda dom har 115 

nån form utav auto. 116 

H - Och du tycker inte att det är jobbigt att dom gör lite som dom vill?  117 

S2 - Nä det skulle jag inte vilja säga. Även om du tittar på externa kompressorer så har du ju såna 118 

möjligheter. Men det är klart att det beror på om jag ska komprimera trummor så slår jag av det. 119 

Då kör jag manuella inställningar. Då väljer jag en sån typ av kompressor, då skulle jag inte 120 

använda en typ la-3 eller la-2. La-3 stuket som inte har nå justeringsmöjligheter. Utan då skulle 121 

jag välja något annat. Men å andra sidan en DBX kompressor på trummor är ju jätte jätte bra, 122 

den har ju inga tidsinställningar oftast. Så det är lite olika.  123 

H - Hur skulle du tycka att de var bekvämt att ha en automatisk gain som faktiskt 124 

borde bestämde själv vart du skulle ligga i nivå?  125 

S2 - Jag har ju aldrig egentligen, jag tror inte jag har testat. Det finns ju, men jag tror inte att jag 126 

har testat den funktionen på nåt bord. Så jag vet inte riktigt hur, jag skulle absolut våga testa det 127 

sen får man väl se vad slutresultatet blir.  128 

H - Skulle det kännas bekvämare om du får bestämma vilka områden den får röra 129 

sig i?  130 

S2 - Ja det tror jag. Det tror jag absolut att man får sätta ett min/max spann på det. Du får ändra 131 

gainen så här mycket, oja.  132 

Follow up interview 133 

Har du någon erfarenhet av turné?  134 

S2 – Jo, Jag har turnérat med wallmans salonger.  135 

H - Vi pratade förra gången om att det alltid ändras lite mellan soundcheck och gick, 136 

du vet att det ökar, och då undrar jag om du kan uppskatta ungefär hur mycket det 137 

ökar?  138 

S2 – Jag skulle säga nånstan mellan 3 och 6 dB, beroende på vad det är för musikstil och sådär. 139 

Men det är ju inte alla som ökar, det är det inte, så upplever jag det inte utan. Det är väl lite 140 

hårdare lite rockigare, då upplever jag att det ökar.  141 

H – Brukar du ändra gain under konsert?  142 

S2– Ja. Det gör jag.  143 

Är det första steget du tar?  144 

S2 – Ja. Jag brukar göra det om jag märker att nu har det ökat eller nu är det för het signal för 145 

min mix. För mitt mixupplägg, då brukar jag ändra gain under gig men då är jag väldigt noga 146 

med att kompensera monitornivåer i samma utsträckning. Och det gäller även när jag justerar 147 

kompressorer och sånt. Vilket ju kan hända att man, komprimerar mer och behöver 148 

kompensera i monitor för det. Om man kör monitor från FoH, vilket jag oftast gör. Då är jag 149 

noga med att lägga tillbaks lite av signalen. 150 
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6.2.3 Interview 3 

 
H - Hur länge har du kört liveljud?  1 

S3 - Snart 25 år tror jag, inte riktigt. Men nästan 25.  2 

H - Har du ett mixerbord som du använder mest?  3 

S3 - Nä det kan jag inte påstå.  4 

H - Vilken typ av musik jobbar du mest med?  5 

S3 - Det beror på. Jag brukar säga såhär, när jag åker turné så åker jag bara extremmusik. Hårt, 6 

hårt som fan och när jag jobbar i Sverige så blir det mest pop-musik. Det blir typ så, lite 7 

företagsevent och popmusik och liknande. 8 

H - Hur stora gig brukar du köra ungefär? om du tänker storlek på lokal och 9 

publikmängd.  10 

S3 - Asså när man gör typ klubb gig är det ju runt 500 men sen på sommaren gör jag ju bara 11 

arena gig upp till 20 000\. Eller festivalgig på upp till 40 000\. Man kan säga från 500 till 30 12 

000.  13 

H - Brukar du märka av att ingångsgainen ökar under gig?  14 

S3 - Nä det kan jag inte påstå. Den enda gången det kan öka på är, då måste det vara nån källa 15 

där man ökar volymen på. Då är det i såna fall typ en gitarr eller en keyboard, en baskagge är ju 16 

konstant. Det är sällan en trummis börjar stampa tio gånger hårdare mitt i gig. Sång är samma 17 

sak, men det är klart att ibland får ju sångare lite feeling jämfört med vad man har gjort på 18 

soundcheck och är starkare. Nä inte så ofta, jag tycker inte man behöver gaina så mycket när man 19 

väl har satt det.  20 

H - Om då sången ökar hur brukar du hantera det? är det bara att vrida ner lite?  21 

S3 - komprimera mer. Nä det beror ju lite på det där, jag tycker faktiskt såhär ibland om man inte 22 

vill ändra gainen. Det kan ju vara att man har t.ex. om man kör, kanske klubbgig där man kör 23 

monitor och FoH då vill man ju inte ändra gainen. Då brukar jag faktiskt använda gainen på 24 

kompressorn istället och ställa ner det där istället för att gaina. För att även om det blinkar lite 25 

rött ibland så är det ju sällan, det ska vara jävligt starkt för att det ska vara dist liksom. Jag brukar 26 

inte ändra det så mycket. Men absolut gör man bara FoH på en festival ja då tar man ju gainen 27 

istället.  28 

H - Brukar du köra mer FoH eller monitor?  29 

S3 - Det är ju också såhär intressant. Turnéer så är det typ bara FoH och på hemmaplan blir det 30 

mest monitor, det är jävligt lustigt det där men det är lite så. Så det blir ju liksom lite hugget som 31 

stucket.  32 

H - När sången ökar då t.ex. under vilket stadie i giget brukar det vara typ?  33 

S3 - Jag tycker oftast att det brukar hända i liksom början av gig alltid, det brukar vara liksom i 34 

starten. Man ser om nån är jävligt taggad då brukar det vara, då brukar man direkt se "shit, vad 35 

stark sången är" då får man gainan ner den liksom eller nånting. Det är sällan, nä det är 36 
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verkligen inte såhära. Enda gången man upplever att sången blir starkare  i gig det är om det 37 

kommer in nån gästartist som tar samma mikrofon som bara vrålar, då är det gången. Det 38 

kommer inte ändra sig från första låt till nånstans i mitten utan det kommer att vara nån gång i 39 

starten i såna fall.  40 

H - Brukar du förbereda för sånt då i såna fall? hur går soundcheck till?  41 

S3 - Jag gillar ju när det är högt gainat så att. Man vet ju liksom av erfarenhet hur mycket man 42 

kan, man vet ju vart gränsen går. Man vet såhär, när man har kört så mycket så vet man vad 43 

gainen på varje mixerbord är ungefär. För en beta 58 är det typ plus 22 dB, på micpreampen. Då 44 

vet man att det här är en bra gain för engentligen overall. Det kommer funka. Då har man ändå 45 

en bra utgångspunkt, sen får man ju alltid korrigera om man märker att det här är en svagare 46 

sångare eller nåt, men det hinner man ju göra. Men det där är ju mer, gör man soundcheck då är 47 

det ju inga problem för då har man ju oftast artisterna uppe som provar och sådär. Det där blir 48 

ju mer om man bara gör en linecheck på en festival när man t.ex. sångare, artisten inte kommer 49 

ut förens på gig. Då får man lägga sig på ungefär, där man vet att en gain ska ligga på en mikrofon 50 

efter sin egen röst ungefär och sen får man se efter det.  51 

H - Brukar det vara större variationer då, när dom väl kör igång?  52 

S3 - Nä det stämmer ganska bra. Men då brukar jag ändå såhär, många gånger så brukar jag 53 

använda make-up gainen på kompresson liksom. Det blir nästan enklare, då slipper, då ser man. 54 

Då blir det bara ett steg och ändra lite grann det spelar ingen roll om man vrider på plus 4 dB på 55 

utgången på kompressorn istället för att gaina om. För då får du ju ställa om kompressorn istället. 56 

Jag tycker det är ganska bra att använda kompressorn.  57 

H - Gör du på samma sätt även om det är monitor?  58 

S3 - Då kör man aldrig kompressor liksom. Men då blir det mer gain. Monitor utgår man ju alltid 59 

från att köra blyvolym, man kör blyhögt på sångmicken så vet man att såhär högt är det. Om har 60 

gjort soundcheck då har man ju koll på hur högt dom vill ha eller inte, har dom inte gjort 61 

soundcheck då utgår man ju från att det är bly. Då brukar dom vilja sänka eller så är dom nöjda 62 

på en gång. Det beror lite på vad det är för musik liksom.  63 

H - Brukar det vara skillnad på genre nivåmässigt?  64 

S3 - Ja så är det. Ju hårdare musik desto högre blir det. Blyvolym på hård musik. Nä men så är 65 

det ju, det blir ju eftersom att det är aggressiv musik blir det ju mycket. Då är det ju mer som ska 66 

tränga igenom. Så det blir mer automatiskt att det blir högre.  67 

H - När du kör turnéer borde det väl bli lättare och lättare för varje gig att ställa in?  68 

S3 - Ja fast det beror ju på. Har man eget bord är det ju skitenkelt men har man inte eget bord så 69 

är det ju olika mixerbord. Då får man ju börja om varje dag. Så då är det inte, då blir det inte helt 70 

logiskt att det är så. För då kan det ju gå allt från mellan digitalbord till analogbord till ja. Olika 71 

PA-system till olika monitorer, då är det ju som att börja om.  72 

H - Är det skillnad att jobba med artister som man känner till mot okända artister?  73 

S3 - Ja det är ju klart det är. Känner man folket dessutom så är det ju enkelt, då vet man hur dom 74 

ska ha. Har man gjort en turné med ett band, har man gjort kanske några hundra gig med en 75 

artist så. Då har dom ju oftast kommit till det läget att dom aldrig gör soundcheck eller nånting 76 
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utan man vet hur dom vill ha det, det brukar stämma till 90-95% när dom går upp på scen och så 77 

brukar man bara småpilla liksom.  78 

H - Vet du nån gång som nivåerna har dragit iväg eller det har varit problematiskt 79 

att hålla en bra nivå?  80 

S3 - Nä. Nä det kan jag inte påstå.  81 

H - Brukar du använda några plug-ins eller mjukvara i bordet som har automatiska 82 

parametrar?  83 

S3 - Man kör väl lite dom borden som har, dom bord som har möjlighet att man lägger in pluggar 84 

på kan man ju använda en del. Jag kan tycka om att ha en mastringskedja på masterbusen liksom. 85 

Typ liksom ha någon buskompressor och så kanske ha någon C4/C6 multibands-kompressor för 86 

att få. Det är mest för att hålla det är inte för att den komprimera så hårt utan det är mer för att 87 

kunna såhär, aa men buskompressorn håller ihop det litegrann man får liksom såhär, gärna nån 88 

ssl-buskompressor variant liksom. Då håller det ner peakarna litegrann och så håller man ihop 89 

det. Multibandare litegrann för att då kanske man vill skopa ur hög-miden eller lyfta diskanten 90 

litegrann eller lyfta botten litegrann. Då kan man göra det på masterbusen som en sista liten EQ-91 

åtgärd, för att få det lite matchande eller få lite fetare och snyggare.  92 

H - Brukar du använda nånting på individuella kanaler?  93 

S3 - Ja det händer ju. De-esser kan vara jävligt fint att ha på sångmikar. Finns en fin plug-in på 94 

waves, vocal rider. Perfekt att ha på sångmick, leadsång. Då får man den i plytet, den sköter sig 95 

själv. Det blir liksom ungefär som en, att man står med fingret på regeln och kör hela tiden. Det 96 

finns ju, ja det är klart det finns ganska mycket. Det är skönt på trummer t.ex. att ha nån form av 97 

plugg som kanske nån sånhär transient-designer plugg om det finns. Där man kan få sånhär 98 

attack-plugg för att lägga på lite attack och såhär för det kan blir jävligt fint att få liksom liter 99 

smack i grejerna.  100 

H - Vocal ridern är ju lite halvautomatisk, tycker du att det brukar vara 101 

problematiskt?  102 

S3 - Nä man ställer in den som man vill ha den, hur rangen är på den. Det är ju egentligen, den 103 

är ju jävligt fin det blir ju som en kompressor som jobbar jävligt fint. Men så har man ju 104 

kompressor också på det.  105 

H - Hur skulle du känna om du hade en automatisk gain?  106 

S3 - Nä det hade varit obehagligt. Man vill ju ändå se mätare in, mätare ut.  107 

H - Du tycker inte att det skulle hjälpa om man får välja inom vilket område den får 108 

jobba?  109 

S3 - Det kommer ju mer grejer som ska autogaina man jag vet inte, det är väl lite hela poängen 110 

tycker jag att gaina själv. Jag vet inte om jag vill ha en autogain, det blir ju som att inte köra bil 111 

längre. Det där är ju också svårt, var sätter man autogainen? Det där är ju ett sound också. T.ex. 112 

det kanske inte är så svårt att ha en autogain på en baskagge det kanske blir ganska logiskt. Men 113 

på en hi-hat t.ex. ska du ha autogain på en hi-hat den kommer ju bli blyvolym liksom om man 114 

gainar den så den ser bra ut på gainen. Jag tycker om att ha alla reglar på noll på bordet, jag vill 115 

ju ha en rak linje på mixen. Och det är ju för att man vill kunna återgå hela tiden det är så mycket 116 
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enklare om du har en rak linje för då kan du alltid såhär. Du vet att noll-läget är utgångsläget hela 117 

tiden, så pushar du en gitarr så vet du alltid att du ska tillbaka till noll. Men har du mixen som 118 

nån jävla sågtand upp och ner då vet du ju aldrig riktigt vad du återgår till. Så det här med 119 

autogain vette fan.  120 

H - Men använder du då gainen som regel?  121 

S3 - Ja jag lägger alla reglar på noll och så vrider jag potarna till man har volymen där. Det funkar 122 

ju framförallt när man kör FoH funkar det jättebra.  123 

H - Hur gör du på monitor då?  124 

S3 - Då har man ju alltid reglarna på noll från början, då gainar man ju bara. Men där är det ett 125 

annat sätt för där behöver man ha gain på ett annat sätt. Där är ju, där använder man inte 126 

reglarna för utljud. Där använder man reglarna som en mastervolym istället. Där vill man ju t.ex. 127 

ha en ganska hög gain på en hi-hat bara för att den ska upp i en monitor nånstans. Då vill man ju 128 

kunna skicka upp den ganska lätt. Den är ju samma fast tvärt om ändå. Man har reglarna på noll 129 

men det är för att du ska kunna parera istället om det kommer en rundgång. Då vet du ju att du 130 

kan dra ner den regeln och så åker volymen ner överallt. Det är ju samma där egentligen, då vet 131 

du ju att du kan återgå så vet du ju vart du är nånstans. Men gainstrukturen blir ju lite annorlunda 132 

på monitor tycker jag än på utljud. För utljud där gainar man efter hur mycket man får ut ur 133 

högtalarna och då ställer man gainen där. Men på monitor där vill man ha ganska kraftig gain för 134 

att få ut så mycket som möjligt på scen.  135 

H - Hur är det med storlek på rum och typ av högtalare, blir det stor skillnad?  136 

S3 - Ja det är det ju.  137 

H - Är det feeling man går på? 138 

S3 - Det blir ju såhär att har du en rummig lokal då får du jobba efter det. Man får ju alltid såhära, 139 

när man har hållt på länge så vet man alltid såhär att det här stämmer egentligen. Man kan kolla 140 

med lurar i mixerbordet då känner man, mixen sitter egentligen men det låter skit ändå. Varför 141 

låter det skit? Jo men det är ju för att rummet låter skit liksom och då får man ju EQ:a. Ja då får 142 

man ju hoppa på mastern för då  är det inte ingångskanaler och kanaler i sig är inte fel  utan då 143 

är de rummets akustik som bidrar. Då får du ju ta, då skulle jag säga då EQ:ar man efter 144 

mastern  och då kan ju master EQ:n se hur bisarr ut som helst men det är ju skit samma så länge 145 

det låter schysst eller så länge det kan låta så bra det går.   146 

Follow up interview 147 

H – Kan du uppskatta ungefär hur mycket nivåerna kan öka mellan soundcheck och 148 

gig?  149 

S3 – Inputs brukar kunna öka med kanske 4-6 dB. Det beror lite på musikstil. Speciellt sång 150 

brukar kunna öka under gig men det är inget problem eftersom man vet vart taket ligger på en 151 

mikrofon och hur mycket man kan gaina. 152 
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6.2.4 Interview 4 

 
H - Hur länge har du hållt på med liveljud?  1 

S4 - Sex år typ.  2 

H - Har du nåt mixerbord som du brukar använda mest?  3 

S4 - Avid profile. Avid serien.  4 

H - Brukar du turnéra?  5 

S4 - Nä inte så ofta.  6 

H - Så mer fasta jobb?  7 

S4 - Ja, mer fasta jobb.  8 

H - Ungefär hur stora gig brukar du köra?  9 

S4 - Allt från 20 pers till 5-6000 och uppåt.  10 

H - Är du mest van vid att köra FoH eller monitor?  11 

S4 - FoH. Både och faktiskt. Men just nu FoH.  12 

H - Brukar du märka av att ingångsnivåerna i bordet brukar öka under gig?  13 

S4- Att det som kommer in?  14 

H - Ja att mikrofonsignalerna som kommer in blir starkare.  15 

S4 - Det blir det alltid. Det blir alltid en, jag tycker det i alla fall. Att det blir alltid en skillnad 16 
mellan gig och soundcheck. Det är alltid skillnad med hur mycket som kommer in från grejerna.   17 

H - Det brukar vara tidigt i giget eller gradvis eller hur ser det ut?  18 

S4 - Det kan vara både och. Det kan vara så att det är tokfullt med folk på ett ställe. Så känner 19 
bandet att dom bara vill ta i så mycket som möjligt så att det blir högt. Annars är det gradvis, det 20 
är såhär när publiken börja verkligen komma igång och dom på scenen börjar känna sig mer 21 
bekväma på scenen också. Så brukar  volymen gå upp på scen.  22 

H - Brukar det vara ett problem?  23 

S4 - Kan vara. Ofta med att man inte har kontroll över typ, om man har soundcheckat ganska 24 
högt från början. Då har ingen kontroll på typ bas eller gitarrer. Jag tycker att det är tråkigt att 25 
inte ha kontroll på det. Det är typ samma sak med sång, det kanske kommer rundgång snabbare. 26 
Kan komma.  27 

H - Brukar du märka det genom att lyssna eller genom att titta på mätarna?  28 

S4 - Jag hör det när jag har min grund som är typ, när jag har typ trummor och bas som är typ 29 
grunden. När jag har gitarrerna som typ överstämmer som blir tokvolym. Då känner jag, och när 30 
jag inte kan göra nåt med reglarna längre. När jag vet såhär att går jag upp 4-5 dB för att få, eller 31 
måste jag ta upp 4-5 dB så måste jag ta ner gitarren 4-5 dB för att det kommer. Så att det blir typ 32 
nån skillnad då vet jag att det är starkare och så kollar jag också på. Jag vet typ hur jag har lagt 33 
mina kompressorer så jag vet hur hårt de ska jobba. Men när jag ser att dom jobbar extra hårt då 34 
ser jag att jag får in mer.  35 

H - Hur kontrar du detta?  36 
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S4 - Om det är för högt från scenen då måste jag typ be dom att sänka. Men är det bara på 37 
mixerbordet, sen beror det på om jag kör monitor från FoH, då vill man inte ändra så mycket på 38 
gainen. Då får man ta ner fadern och kanske släppa lite på kompressorn så att man kommer 39 
tillbaka till den nivån man hade innan.  40 

H - Hur ser det ut om du bara kör FoH eller bara kör monitor, blir det nån skillnad 41 
då?  42 

S4 - Ja för då leker jag med gainen istället. Därför jag gillar att ha reglarna raka. Jag gillar linjal. 43 
Så jag försöker ha, jag försöker leka med gainen.  44 

H - Vad ser du för fördel med att köra linjalmix?  45 

S4 - Jag tycker jag har mer kontroll över småjusteringar om det behöver pushas typ såhär, jag 46 
tycker så iaf, att en fader är logaritmisk. Så när jag behöver pusha 1 eller 2 dB när jag ligger redan 47 
på nollan så är det enklare att pusha 1,2 eller 3 dB. Då blir det mer finjustering istället för att man 48 
är längst ner på regeln för om man rör pyttelite, rör man lite på fadern då kanske man gör en 49 
ändring på flera dB. Så hellre vill jag ha den på nollan så jag kan göra små justeringar.  50 

H -  När det är soundcheck hur sätter du upp gainen då?  51 

S4 - Jag brukar, brukar nästa ta upp fadern på nollan och så kollar jag på. Eller jag kollar först 52 
hur mycket gain jag får in först, hur mycket volym som kommer in. Sen tar jag upp fadern på 53 
nollan och sen gainar efter det.   54 

H - Tänker du på headroom i det läget?  55 

S4 - Ja det gör jag. Sen har jag så att jag har  allt under VCA:er också. Så jag använder mycket 56 
VCA:er så att om jag har gitarrfadern på nollan så kan jag faktiskt leka med VCA:n istället. För 57 
då kan jag ha om det är flera faderbanker, då kan man lägga nåt längst bort. Om det är 32 kanaler 58 
och jag är på andra fader bay, men jag har trummor och bas på andra. Men jag vill helst vara med 59 
vocals. Då kan jag bara ha fingrarna på trummor, bas och gitarr på VCA:a och leka med dom 60 
istället. Trummorna brukar jag knappt röra på.  61 

H - Brukar det vara större problem i vissa genrer med nivåökningar?  62 

S4- Det är det, hårdrock. Hårdrock är det alltid skillnad mellan soundcheck och gig.  63 

H - Är det något specifika instrument som brukar vara mer problematiska?  64 

S4 - Gitarrerna. Alltid gitarrerna. Jag vete fan, gitarr eller bas. Det blir alltid mulligare på grund 65 
av basen.  66 

H - Vad gör man i det läget?  67 

S4 - Försöka få kontakt med bandet och be dom sänka lite. Det är speciellt om det är högre än 68 
soundcheck, om det är så att jag inte har kontroll över.  69 

H - Det är själva scenljudet?  70 

S4- Ja, jag gillar att kunna ha kontroll.  71 

H - Annars om det går att justera så är det bara gainen som åker ner?  72 

S4 - Ja eller fadern som åker ner. Och då försöker jag, därför jag vill fortfarande kunna få nån, 73 
man vet aldrig om man spelar in också. Om man spelar in bara en LR då vill man gärna att 74 
gitarrerna hörs. Då försöker jag ta ner dom tills jag har samma nivå som senast. Eller bara leva 75 
med det, förstör lite mixen dock.  76 
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H - Skillnaden på att jobba med okända/kända musiker hur ser du på det? Blir det 77 
enklare att sätta nivåer?  78 

S4 - Både ja och nej. Därför då är man tjenis med dom och då är det såhär. Man försöker vara 79 
snäll me dom kommer ju försöka "men kom igen kan man pusha lite till". Nej jag håller samma 80 
nivå med alla, känner jag dom kanske jag är lite hårdare med dom. Men känner jag dom inte så 81 
brukar jag försöka vara trevlig och be dom snällt.  82 

H - Kommer du ihåg nån gång när det har "ballat" ur och nivåerna har stuckit iväg?  83 

S4 - Ja för tre veckor sen. Det var XX jag blev öronblind kan man säga för det var högt som fan. 84 
Mätmikrofonen hade slutat funka så det såg ut som att jag låg på 101 - 102 med peakarna där. 85 
Och jag tror att jag kanske låg på 105 kanske i snitt. Det lät fett ut men det var såhär, jag blev 86 
blind. 87 

H - Var det själva utljudet som blev starkt då?  88 

S4 - Det var allt, scenljud plus utljud. Jag försökte matcha scenljudet och då blev det blyhögt. Det 89 
var nog första gången jag körde jävligt högt.  90 

H - Hur är det använder du plug-ins när du kör?  91 

S4 - Ja.  92 

H - Har du några som utför någon form av processering automatiskt.  93 

 S4- Vocal rider är en sån som jobbar lite själv. Du säger bara åt den vilken range den ska jobba 94 
på så jobbar den på den rangen. Det är som en kompressor som jobbar. Och sen är ssl 95 
buskompressorn som är the glue, fixar allt på slutet. Allt som kommer ut från mixern.  96 

H - Hur skulle du känna att använda verktyg som är automatiska i liveljud?  97 

S4 - Typ en AI? Ja man kan testa tycker jag. Man är alltid nyfiken hur dom kommer jobba.  98 

H - skulle det kännas bättre om man ger riktlinjer åt den i sådana fall så att den får 99 
jobba i vissa områden?  100 

S4 - Både och, man vill gärna ha känslan av att man kan göra det själv. Men är det nåt såhär 101 
petitess grejer som bara såhär. Nä man vill helst ha kontroll över hela mixern istället för nåt 102 
annat. Den här Vocal ridern man säger ju fortfarande till den vilken range den ska jobba på tycker 103 
man det är lite för hårt då kan man ändra det. Om man låter ett program bara bestämma själv då 104 
kommer den nog försöka jobba på ett annat sätt som jag kanske inte vill att den ska jobba.   105 

Follow up interview 106 

H -Brukar du ändra gain under konsert?  107 

S4 - Jag brukar gaina om beroende på vad det är för grej. Är det en keyboard som blir för stark 108 
kanske jag bara gainar ner eller pad:ar den. Det beror ju också på om man kör monitor från 109 
FoH också så att monitorlyssningen inte går åt helvete. Kör jag bara FoH så gainar jag fritt.  110 

H – Kan du uppskatta ungefär hur mycket nivån in ändras under gig?  111 

S4 - Det är svårt att säga men om jag soundcheckar på t.ex. 100 dB så brukar det kanske öka till 112 
103 dB. Så jag skulle säga att det ökar med typ 2-4 dB. 113 
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6.2.5 Interview 5  

 
H – Hur länge har du kört liveljud?  1 

S5 – Hur länge? Jag började väl min bana på gymnasiet, måste det vara. – 2 

93, kanske? Det är 17 år sen, nä det är ju mer än 17 år sen. 27 år sen.  3 

H – Är du mest van vid att köra FoH eller monitor?  4 

S5 – Det brukar vara lika mycket. Ofta kör man ju båda två.  5 

H- Tycker du att det är någon skillnad att köra FoH och monitor 6 

separat eller samtidigt? 7 

S5- ja det är stor skillnad. Vad man kan hålla sitt fokus på, ofta när man kör 8 

både monitor och FoH går allt fokus till FoH. I alla fall på konserterna. Då 9 

finns det ju nästan ingen möjlighet att förändra monitor och det brukar ju 10 

inte vara så mycket förändringar, just för att musikerna vet att det finns ingen 11 

monitorrekniker. 12 

 H- Har du någon preferens på vilket mixerbord du brukar 13 

använda mest?  14 

S5 - Nä. Dom analoga borden är väl de som jag är mest inlärd och dom håller 15 

ju samma koncept. Dom ser ju ut nästan likadana allihop och så har man ju 16 

outboard på sidan om.  Och sen har jag ju kört en hel del på Yamaha borden 17 

som finns här (Musikhögskolan i Piteå). Och Digicobordet (SD8) börjar jag 18 

lära mig ganska bra för det var en ganska stor tröskel där innan jag förstod 19 

det bordet, eller. Det var ju enkelt att förstå bordet rent teoretiskt men att 20 

lära sig att jobba med det. Både att jobba snabbt med det och att jobba, få det 21 

musikalist bra. Det tar ju en stund innan man lär sig prylarna. Då upplevde 22 

jag Yamahaborden som en mindre tröskel. Ett litet mindre steg.  23 

H - Tycker du att det är någon skillnad på gainstrukturer när man 24 

kör digitalt mot analogt?  25 

S5 - Nä jag har inte märkt någon skillnad där. Det som gäller i den analoga 26 

världen gäller i den digitala också. När man mixar ner kanalerna till grupper 27 

så får man se till att man håller rätt nivåer.  28 

H - Har du turnerat med band?  29 

S5- Ja inte mycket men en del.  30 

H – Hur stora lokaler brukar du köra gig på?  31 

S5 – Ja men det är ju restauranger, ja men konsertlokaler ungefär som 32 

blackbox det är väl en bra referens för oss som jobbar där ( ca 500 pers.) 33 

Större lokaler också som stora salen eller Aula Aurora så där emellan. Det är 34 

inga islador.  35 

H - Brukar du märka av att gainen förändras under konserter?  36 
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S5 - Hmm. Nä jag brukar inte vara uppe och pilla på gainen under konsertens 37 

gång. Det har jag inte upplevt att det har behövts. Inte för de band som jag 38 

har kört.  39 

H - Vad för typ av genre har du jobbat med?  40 

S5 - Jag har kört mycket jazz en del visa kan man kanske inte kalla det men 41 

folkmusik-biten. Men sen har det blivit mycket rock och pop spelningar 42 

också. En del blues, inte så mycket metal eller hårdare grejer utan mer av den 43 

snällare varianten.  44 

H - Är det nån skillnad mellan rock och Jazz hur dynamiken 45 

förändras under en konsert?  46 

S5 - Nä, det är väl framförallt trummor, jazzlåtar, ja andra instrument också. 47 

Om man spelar en soft jazzlåt då är det ofta vispar och då måste man åka med 48 

framförallt överhängsmikrofonerna tänker jag. Så får man dra på 49 

överhängsmickarna när det är vispar. Och sen om trummisen under låten går 50 

över till stockar så får man vara med där, och justera med reglarna då. Man 51 

skulle också kunna tänka sig att man splittar mikrofonerna och kör på en visp 52 

kanal och en stockkanal. Men så har jag inte gjort.  53 

Det är väl när gitarrister byter instrument och så. Eller när keyboardister 54 

byter ljud som nivån kan åka upp och ner lite grann. Men då kompenserar 55 

jag det med regel, inte med gain.  56 

H - Har du då ställt in i förväg så att det ska finnas headroom?  57 

S5 - Ja.  58 

H - Är det något du förväntar dig när du soundcheckar?  59 

S5 - Ja, jag vet att en keyboard kan åka upp och ner ganska mycket så man 60 

får ha lite säkerhetsmarginal.  61 

H - Så du tar höjd där helt enkelt?  62 

S5 - Ja, och då om man har en kompressor i kedjan kan man ju faktiskt lägga 63 

den efter regel på en grupp. Så att den inte tok-komprimerar  om det blir ett 64 

starkt ljud.  65 

H - Vad ger tydligaste skillnaden för gitarrister? är det när de 66 

byter instrument eller bara ljud?  67 

S5 - Det är en naturlig del i spelandet också om det är gitarrsolo. Då trycker 68 

man ofta i en gitarrpedal så att det blir starkare. Och ibland gör den här 69 

pedalen inte det, den ska göra utan den kanske förändrar klangen lite grann 70 

men inte gör det starkare och då får man vara med där förstås. Men jag 71 

genrellt sett brukar jobba med mycket headroom om jag kan.  72 

H  - Kan du minnas någon gång då det har varit problematiskt?  73 

S5 - Jodå, speciellt mellan soundcheck och konsert.  74 
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H - Vad hände då?  75 

S5 - Man blir lite hetare som musiker och spelar lite starkare. Och om det då 76 

börjar blinka rött, så får man ju som tekniker dra ner.  77 

H - Är det precis i början av giget som man märker det då?  78 

S5 - Jo.  79 

H - Beror det på genre lite grann, eller är det generellt?  80 

S5 - Kanske inte genre, det kanske är mer erfarenhet hos musiker. Ju mer 81 

erfarna personer man jobbar med desto mindre skillnad har jag upplevt är 82 

mellan soundcheck och konsert.  83 

H - Gör du på något speciellt vis eller drar du bara ner det som 84 

behövs då?  85 

S5 - Nä, man får väl möta upp eventuellt med nivå på andra ställen. Så att det 86 

som hörs i monitorer och sånt inte sänks. Så att man får en bra balans ändå. 87 

Fast det där kanske, det brukar ju jämna ut sig. Om t.ex. en pianist på ett 88 

elpiano drar på volymen så blir det ju en skev balans från den balansen som 89 

fanns under soundcheck. Om jag då gainar ner så blir det ju rätt balans igen.  90 

H - Är det nåt band som du har jobbat med flera gånger som du vet 91 

att så här mycket måste jag ta höjd för att det ska funka?  92 

S5 - Nä, inte så.  93 

H - Om du jobbar med någon som du har jobbat med tidigare, 94 

känns det lättare att få till det nivåmässigt till skillnad från att 95 

jobba med en okänd artist?  96 

S5 - Har faktiskt inte tänkt så mycket på det.  97 

H - Det blir väl lite automatiskt.  98 

S5 - Ja, det är mycket automatik. Det sitter lite i ryggmärgen. Hur mycket 99 

behöver jag justera på gainratten här nu, för att det ska funka. Du kanske 100 

kommer till det, men jag jobbar ju  jättemycket, eller jag försöker i alla fall 101 

jobba med linjalmix. Att jag drar upp regeln till noll, jag drar upp mastern till 102 

noll. Så  ställer jag en grundnivå med mina gainrattar.  103 

H - Vad är grundprincipen med att göra på det viset?  104 

S5 - Att du har en bra mix när reglarna är på noll.  105 

H - Hur skiljer sig det mot att man gainar upp och sedan ställer 106 

nivån med reglarna?  107 

S5 - Då kan det vara så att man. Om man jobbar på det andra sättet att, man 108 

gainar upp tills det lyser rött och så backar man lite grann. Och så drar man 109 

upp regeln till det låter tillräckligt stark och då kanske regeln står på minus 110 

tio. Och i det området runt minus tio där har man inte så bra precision. Där 111 
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om man rör regeln en millimeter så är det kanske plus 5 dB. Rör man regeln 112 

en millimeter när den är runt noll då är det plus 1 dB kanske. Så med 113 

linjalmix får jag bättre kontroll över mina regelrörelser. Och generellt sett, 114 

inte alltid, men oftast så får jag då bättre headroom i det första förstärsteget, 115 

första gainsteget. 116 

H - För då håller man koll på nivåerna med gainen så då får man 117 

inte problemet med att det peakar?  118 

S5 - Precis. Ofta behöver man inte gaina lika mycket.  119 

H - Känner du att det blir någon skillnad ljudkvalitétsmässigt då?  120 

S5 - Nä.  121 

 H - Brus eller nånting? Det är ingenting som förändras på det 122 

sättet?  123 

S5 - Nä, det beror väl på. Har man dåliga grejer så sticker väl bruset upp men, 124 

om man har för lite gain. Nä det är inget jag. Det finns så många andra 125 

fördelar med att jobba med linjalmix-metoden, så det där med en procent 126 

bättre ljudkvalitet det märks inte i slutändan.  127 

H - Hur stor skillnad är det på lokaler när man gainar, är det något 128 

som du brukar reflektera över?  129 

S5 - Inte specifikt gain men ställa nivåer. Ställa nivåer kan man göra på flera 130 

olika ställen. Det kan man göra med gainratten, det kan man göra med reglar, 131 

det kan man göra på masterregeln, det kan man göra med slutstegens 132 

volymrattar. Men absolut att ställa nivåer för olika stora lokaler. Det gör man 133 

ju och om man då säger. Om vi då säger att vi ställer nivån med gainratten så 134 

absolut. Och då blir väl följdfrågan, hur justerar man nivån för olika stora 135 

lokaler?  136 

H - Ja.  137 

S5 - I små rum blir det lätt stark. Så då måste man spela svagare för att det 138 

ska upplevas lika starkt. Stora rum där har du ju mer volym att fylla rent 139 

kubikmetermässig volym altså. Så där kan du ju ha en högre nivå ut från 140 

högtalaren för att det ska upplevas lika starkt. Om det svarade på din fråga?  141 

H - Tror du det skulle finnas utrymme om man har en funktion 142 

som skulle kunna hålla koll på ingångsgain, i det här fallet med 143 

linjalmix kanske det är svårt men annars?  144 

S5 - En automatgain?  145 

H - Ja. Kanske håller koll på vissa områden iallafall? Om du skulle 146 

ta det ett steg längre så att förstärkaren automatisk justerar gain 147 

om det peakar över tid.  148 

S5 - Ah men om den då börjar sänka då påverkas min mix.  149 
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 H - Men jag tänker om musikerna spelar starkare och den drar 150 

ner det till samma nivå igen?  151 

S5 - Ja det är sant.  152 

H - Jag bara funderar på dina tankar om det är något som du 153 

skulle kunna tänka dig att använda i så fall?  154 

S5 - nja nä. Då börjar gå in på automatmix, då behövs ju inte vi längre. Men 155 

där kommer vi väl vara om några år.  156 

 157 

Follow up interview 158 

H – Kan du upskatta i vilket stadie som nivåerna ökar under 159 

konserter?  160 

S5 – Det är nästan på en gång när adrenalinet kommer in då brukar 161 

musikerna ta i mer. Det brukar märkas tydligast på trummor och gitarrer 162 

också, när trummorna väl börjar öka så brukar de andra kompensera och bli 163 

starkare också.  164 

H – Kan du uppskatta hur mycket det ökar med?   165 

S5 - Nä det har jag inte tänkt på.  166 

H – Brukar du använda plug-ins när du mixar live?   167 

S5 - Nä inte mer än något reverb. Jag har inte använt Waves soundgrid eller 168 

liknande utan jag har använt reverb på datorn som typ hårdvara.  169 


