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Att tala i mikrofon
Att tala i mikrofon för att förstärka 
rösten kan inte vara någon konst. Men 
verkligheten har alltför ofta bevisat 
motsatsen... 
	
 Om situationen kräver att du måste 
tala i mikrofon, blir ljudanläggningen 
en länk mellan dig och publiken. Det 
är lätt att tänka att det är “någon an-
nans problem”. Men om ljudanlägg-
ningen inte fungerar, är det din före-
läsning som blir lidande.
	
 Tekniken ska vara transparent, d.v.s. 
den ska inte märkas. Man vill ju att 
den bara ska finnas där och göra sitt 
jobb. Tekniska fällor kan undvikas om 
man känner till dem. Därför är det 
viktigt att även du som talar känner till 
dessa fällor.

Mikrofonförstärkning eller inte?
Om du behöver tala i mikrofon eller inte avgörs för 
det mesta av lokalens storlek och antalet människor i 
publiken. I större sammanhang är mikrofonförstärk-
ning en förutsättning för att alla i publiken ska kunna 
höra vad du säger. 
	
 I mindre rum, som ett vanligt klassrum i en skola, 
med en publik på ca 30 personer är det inte nödvändigt att förstärka rösten. 
	
 Men det finns situationer där det är gränsfall om det behövs mikrofon eller inte. Här några an-
ledningar till tala i mikrofon:
• I lokaler med mycket och/eller dålig akustik blir ljudet bumligt och otydligt. Det kan vara så att 

man hör talaren men inte vad som sägs på grund av att konsonanterna blir luddiga och hörs 
sämre. Då kan förstärkning ge en ökad tydlighet i ljudet eftersom konsonanterna blir tydligare. 

• Ökat antal personer i ett rum ger automatiskt ett starkare bakgrundsljud när folk prasslar med 
papper, vrider på sig eller viskar till varandra. 

• En fullbelagd sal har mindre akustik än en tom och det gör visserligen ljudet tydligare. Men pu-
bliken gör också att ljudet dämpas något, det "sugs upp" mer. 

• Det kanske hörs bra när man står vänd mot publiken men så fort man vrider huvudet lite så för-
svinner en del av tydligheten. Och de "på sidan om dig" hör dig sämre.

• Det är inte nödvändigt att överanstränga rösten för att göra sig hörd. Det kan bli påfrestande för 
rösten att tala en längre stund om du måste tala starkare än normalt.
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Mikrofonförstärkning är absolut inte 
ett substitut för att tala klart och 
tydligt. Om du talar otydligt så 
kommer det att låta otydligt även i 
högtalarna, fast starkare.

Att hålla mikrofonen under hakan, som studiomannen gör, är inte 
att rekommendera...
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Olika typer av mikrofoner
Det finns en mängd olika mikrofoner som används för att förstärka tal. Här följer en genomgång 
av fördelar och nackdelar för några mikrofontyper med olika placeringar:

Handmikrofon
• Fördelar: En enkel och billig lösning. Man kan röra sig medan man talar. 

Det är lätt att tala nära mikrofonen vilket ger liten risk för rundgång. Det är 
ganska lätt att hålla ett någorlunda konstant mikrofonavstånd om man rör 
på huvudet. 

• Nackdelar: En hand måste alltid hålla i mikrofonen. Det kan bli bumliga 
handljud av att man rör mikrofonen. Talaren måste vara medveten om 
mikrofonen och inte glömma den innan han/hon börjar tala. 

Mikrofon på golvstativ
• Fördelar: Båda händerna är fria. 
• Nackdelar: Talaren är låst och kan inte röra sig. Höjden på stativet bör absolut justeras indivi-

duellt för olika långa personer. 
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Stå inte böjd....!! Det finns oftast fyra 
(4) ställen att justera 
ett mikrofonstativ 
med bom.

Ta dig tid en ögonblick och justera höj-
den på stativet.

Handmikrofon.
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Bordsmikrofon
Vissa mikrofoner sitter på en "svanhals" som gör det 
lätt att justera höjden. En del mikrofoner har en av- och 
påknapp inbyggd i "foten". Det kan också finnas en 
lampa som indikerar att den är påslagen.
• Fördelar: Kan vara liten och diskret. Kräver ingen 

speciell medvetenhet av talaren, den finns ju ändå 
där han/hon ska tala. 

• Nackdelar: Det kan vara svårt att hålla konstant mik-
rofonavstånd, speciellt när man vrider på huvudet. 
Vibrationsljud från bordet kan lätt tas upp av mikrofo-
nen. 

Mygga
Det är en liten miniatyrmikrofon som ofta fästes på talarens kläder, strax 
ovanför brösthöjd. 
• Fördelar: Diskret. Talaren kan röra sig fritt och ändå höras hela tiden. 
• Nackdelar: Det relativt långa avståndet från munnen gör att risken för 

rundgång är ganska stor. Det är svårt att för talaren att hosta eller viska till 
medarbetare utan att publiken också hör det. Mikrofonen (och ev. sända-
ren) måste monteras i förväg och plockas av efteråt.

Head mike
Det är i princip en mygga som är monterad på en bygel som går fram till 
munnen. Bygeln brukar gå runt öronen och bak i nacken. 
• Fördelar: Avståndet mellan mikrofonen och munnen är litet vilket ger liten 

risk för rundgång och hög tydlighet. Talaren kan röra sig fritt och ändå hö-
ras hela tiden.

• Nackdelar: Är man ovan med den typen av mikrofon kanske det känns lite 
konstigt att ha den på sig. Det kan se lite fult ut med en mikrofon på en 
"pinne" på ena kinden. Det är svårt att för talaren att hosta eller viska till 
medarbetare utan att publiken också hör det. Mikrofonen (och ev. sända-
ren) måste monteras i förväg och plockas av efteråt.
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Head mike.

Bordsmikrofon med svanhals.

Mygga, här fäst på 
en skjorta.
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Ta reda på förutsättningarna i förväg
Precis som i många andra situationer är det bra att vara förberedd och skaffa sig information om 
tekniken i föreläsningssalen i god tid innan det är dags att börja. På så sätt kan det finnas möjlig-
het att lösa eventuella problem innan det är för sent. Detta bör du ta reda på i förväg:
• Finns ljudtekniker eller ställer man in ljudet själv?
• Vilken typ av mikrofon kommer att användas?
• Är batteriet OK till den trådlösa mikrofonen (om sådan används)?
• Finns den AV-utrustning som CD-spelare, datorkanon m.m. om det behövs?
	
 För att arrangören ska kunna ordna den utrustning som du behöver är det förstås viktigt att du 
meddelar det i god tid, gärna ett par veckor innan den dagen du ska föreläsa. I musiksammanhang 
kallas denna information för rider. I den kan det stå allt ifrån tekniska behov till vilket smörgåspå-
lägg som ska finnas i logen, beroende på stjärnstatus...

Om det finns ljudtekniker
"Vi har tekniker där." Ja, så kan det låta när man pratar med arrangören om praktiska detaljer 
kring en föreläsning. Men hur mycket kommer teknikern att vara där? Finns han/hon där bara en 
stund när du kommer för att visa dig utrustningen? Eller kan han/hon vara med en stund i början 
för att "köra igång" föreläsningen och se till att allt fungerar och ställa in ett bra ljud? Eller finns 
det en ljudtekniker på plats under hela föreläsningen som också kan vara behjälplig med att starta 
t.ex. CD-spelare eller rycka in om något helt plötsligt inte fungerar?
	
 Hur som helst, ta gärna reda på teknikerns mobiltelefonnummer. Om något oväntat händer kan 
det vara värdefullt att snabbt få support. Och oväntade saker brukar ju hända när de inte ska hän-
da...

Några tips om en ljudtekniker sköter ljudet under hela föredraget:
• Ge ljudteknikern en chans. Gå fram till mikrofonen en stund innan du börjar prata. Då ser ljud-

teknikern det och hinner dra upp ljudet i just den mikrofonen innan du börjar prata. 
• Börja inte med att fråga: "Hörs det?". Det tar kanske tre, fyra meningar för ljudteknikern att stäl-

la in ljudet exakt efter just din röst. (Om ni inte kollat det innan.) 
• Stäng inte av mikrofonen om det finns en knapp för det. Det sköter ljudteknikern. Nästa talare 

kommer garanterat inte vara medveten om att mikrofonen är avstängd. 

Om det inte finns ljudtekniker
Då kan det mycket väl vara din uppgift att ställa in ljudet. Och här behöver du hjälp. Det beror i 
första hand på att du inte hör din röst så som andra hör den. Sin egen röst hör man inte bara ge-
nom luften utan även direkt genom huvudet. Det är bl.a. därför många tycker det känns så konstigt 
att höra sin egen röst på en inspelning. 
	
 Be någon att lyssna ute bland publiken när du talar. Tänk på att tala lika tydligt och med samma 
styrka som du gör inför publik. Justera ljudet till en lagom nivå. Ev. bas- och diskantkontroller bör 
man till att börja med ställa rakt upp, d.v.s. så att de inte påverkar ljudet. Sen när man lyssnat lite, 
kan man justera dessa om det behövs. 
	
 Om det är möjligt är det bra om någon lyssnar lite i början av din föreläsning också. Akustiken i 
lokalen förändras när publiken är på plats och det påverkar ljudet. Dessutom kan publikens små 
ljud försämra taluppfattbarheten.
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Mikrofonavstånd.
Om du står väldigt nära
Ett kort avstånd till mikrofonen ger bättre möjlighet att ha ett starkt ljud utan risk för rundgång, än 
om du står en bit ifrån. Se vidare i avsnittet om rundgång.
	
 Om du ska tala i en miljö med mycket bakgrundsljud eller om det krävs hög ljudvolym, blir du 
förmodligen tvungen att tala alldeles intill mikrofonen. Detta går bra i alla typer av mikrofoner 
utom en mygga i brösthöjd, fäst på ett klädesplagg. 
	
 Om du pratar alldeles intill mikrofonen kommer basregistret att bli starkare jämfört med om du 
står en bit ifrån. Därför kan det vara bra att dra ner baskontrollen (om det finns) för att undvika att 
ljudet blir bumligt och otydligt. Att prova detta först är ofta bättre än att vrida upp diskant-
kontrollen för att få ett klarare ljud. 

Om du står för långt ifrån mikrofonen
Då kommer ditt tal att höras svagare. Det kommer också att bli otydligare eftersom mikrofonen 
tar upp mer akustikljud. 
	
 Men den största faran med långt mikrofonavstånd är att ljudet måste förstärkas onödigt mycket 
och då ökar risken för rundgång. Se vidare i avsnittet om rundgång. 
	
 Avståndet till mikrofonen bör i de flesta fall inte vara längre än ca 20 cm. 

Konstant avstånd
Det gäller i första hand att ha ett konstant avstånd till mikrofonen för att få så jämn ljudnivå som 
möjligt. Om den som talar ibland pratar utanför och långt ifrån mikrofonen och ibland kommer 
väldigt nära, blir ljudnivån väldigt ojämn. Ibland försvinner rösten nästan för att sedan bli väldigt 
stark. 
	
 Att hålla en konstant avstånd är en av de allra viktigaste sakerna som du som talare kan göra för 
att ljudet till publiken ska bli så jämnt och behagligt som möjligt för publiken. En jämn ljudnivå 
innebär också hög tydlighet eftersom ingenting riskerar att bli för svagt för att publiken ska upp-
fatta det.
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”Normal” bas. Mer bas. Otydligt och mycket svagare.
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Undvik rundgång!
Det blir rundgång om ljudet från en mikrofon dras upp för mycket. Ljudet från högtalarna går då 
åter in i mikrofonen för att på nytt förstärkas och gå ut i högtalarna o.s.v. Då hörs ett starkt tjut 
som kan vara mycket obehagligt och i värsta fall skadligt för hörseln. 
	
 För att undvika rundgång ska du vara väldigt försiktig (om du själv 
agerar ljudtekniker) när du drar upp ljudet från mikrofonen första 
gången. Detta gäller även om du är bekant med utrustningen. Någon 
annan kan ju ha dragit upp en annan volymkontroll sen du var där sist 
och då blir det mer volym i mikrofonen än du tänkt dig. 
• Dra upp ljudet långsamt första gången du provar ljudet. 
• Se till att volymen är nedskruvad helt när du trycker på någon som helst knapp. Om en knapp 

står i fel läge ska du dra ner volymen innan du trycker på den knappen. Du vet ju annars inte 
hur mycket volym du får när ljudet helt plötsligt slås på. 

• Gå inte för nära högtalarna med mikrofonen. Det är också riskfyllt att rikta mikrofonen mot hög-
talarna, speciellt på nära håll. 

• Det är viktigt att högtalarna är placerade framför mikrofonen, ut mot publiken. Högtalarna får 
alltså inte placeras bakom dig som talar eftersom mikrofonen då tar upp högtalarljudet också.

• Kupa inte handen runt mikrofonen för att "tysta" den. Det kan orsaka rundgång. 

Elektronisk ljudbearbetning 
Kompressor – nivåutjämnare
Vi har tidigare konstaterat att en jämn ljudnivå ger 
hög tydlighet. I första hand ska givetvis god mikro-
fonteknik praktiseras. 
	
 Men det finns ett elektroniskt hjälpmedel som gör ljudnivån jämnare. Den kallas kompressor 
och den minskar dynamiken, d.v.s. skillnaden mellan svaga och starka partier. Det betyder att den 
förstärker de svaga partierna och dämpar de starka. Talets ljudnivå blir jämnare och därmed också 
tydligare. 
	
 Det är inte alls självklart att det finns eller behövs kompressor. Och om det finns måste den vara 
rätt inställd för att resultatet ska bli bra. Det måste göras av en ljudtekniker.

Gate – ljudstyrd strömbrytare
Vissa konferenssystem med t.ex. bordsmikrofoner är utrustade med en gate (grind på svenska) på 
varje mikrofon. En gate är en ljudstyrd strömbrytare som stänger av mikrofonen om ljudet in i den 
är svagare än den inställda tröskelnivån. Och om ljudet in i mikrofonen blir starkare än tröskelni-
vån, kommer gaten att öppnas och slå på ljudet. 
	
 Denna teknik kan vara bra om många mikrofoner används. Då behöver egentligen bara den 
mikrofonen som det för tillfället pratas i, vara påslagen. Man skulle nästan kunna säga att mikro-
fonen "tänker":
- Nu är ljudet så svagt så det kan inte vara någon som pratar i mig. Men oj, nu låter det så starkt 
att det är någon som pratar nära mig så då slår jag på mig.
	
 Detta gör att risken för rundgång minskar eftersom bara en mikrofon är påslagen åt gången. 
Dessutom förstärks inte prassel och viskningar från de personer som inte talar. Men för att det ska 
fungera smärtfritt behöver tröskelnivån justeras korrekt och det måste göras av en ljudtekniker.
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Kompressorn ger jämnare ljudnivå.

Rundgång kan vara 
både plågsamt och 
skadligt!
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Trådlösa mikrofoner.
Det vanligaste är att mikrofonen har en sladd som leder signalen. Men det 
finns också trådlösa mikrofoner där signalen leds från mikrofonen med hjälp 
av en liten radiosändare. Radiosignalen tas sedan emot av en speciell radio-
mottagare. Trådlösa mikrofoner har på senare år blivit betydligt billigare vil-
ket gjort dem vanligare eftersom även de med mindre budget har råd att in-
vestera i ett trådlöst mikrofonsystem.
	
 Handmikrofoner, head mikes och myggor kan vara trådlösa. De två sist-
nämnda har en separat sändare som talaren kan ha i fickan eller fastspänd i 
exempelvis bältet.
	
 Fördelen med trådlösa mikrofoner är förstås att talaren kan röra sig fritt 
utan att snubbla på en sladd. 
	
 Sändaren drivs av ett batteri. Byt hellre en gång för mycket än...
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Sändare som kan 
fästas i bältet. 

Med trådlösa mikrofoner behöver man inte trassla in sig varandras sladdar. Hoppas bara någon bytte batteri innan 
direktsändningen började...
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Frågor från publiken. 
Ofta vill publiken ställa frågor och då finns det några olika sätt att få resten av publiken att höra 
även dem.
• Talaren upprepar frågan. När denne talar i mikrofon är det ju självklart att alla i publiken hör 

frågan bättre. Men även om talaren inte använder mikrofon kan det vara en fördel att upprepa 
frågan. Han/hon står vänd mot publiken och det gör som regel inte den person i publiken som 
ställer frågan och då hörs det sämre. 

• En trådlös mikrofon som skickas runt. Detta är ett tjusigt sätt att lösa problemet. Men det kräver 
i princip en person bland publiken som går runt och ger mikrofonen till den som vill ställa en 
fråga. Vissa lokaler kan vara knepiga i detta fall. Om det är trångt mellan raderna och om det 
inte finns någon mittgång kan det vara svårt att nå fram till den som vill ställa en fråga. 

• En eller ett par mikrofoner på stativ bland publiken. De som vill ställa en fråga får gå fram till 
mikrofonen och prata. Detta löser på ett enkelt sätt turordningen bland frågeställarna, i alla fall 
om bara en mikrofon används. 
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Sammanfattning och några allmänna råd:
• Tala klart och tydligt även om du talar i mikrofon. 
• Håll ett konstant mikrofonavstånd. Detta för att få en så jämn ljudnivå som möjligt, vilket ger 

hög uppfattbarhet. 
• Stå inte böjd vid ett mikrofonstativ. Det ser väldigt fånigt ut med folk som står med böjd rygg 

och talar. Justera i stället stativet till rätt höjd innan du börjar tala.
• Upprepa frågor från publiken så att alla hör frågan. 
• Gå aldrig nära högtalarna med en mikrofon. Rikta heller aldrig en mikrofon mot högtalarna. 

Detta för att förhindra rundgång. 
• Blås inte i mikrofonen. Det är inte trevligt för vare sig utrustningen eller publiken. Det vanli-

gaste när man testar ljudet i en mikrofon är att säga "ett, två".
• Slå inte på bröstet när du har en myggmikrofon på dig. Det blir en obehaglig duns i högta-

larna.
• Hosta eller nys inte i mikrofonen. Det kommer i att höras kraftigt i högtalarna. 
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