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Högtalare

Högtalarens uppbyggnad
Högtalarens uppgift är att omvandla den elektriska signalen till ljud. 
Det är tvärtom mot vad en mikrofon gör. I högtalaren matas en elek-
trisk signal in och det gör att det kommer ljud ur högtalaren.

En högtalare består av flera olika delar:
• Låda.

• Högtalarelement. Det är den "runda pappstruten" som är själva 
ljudalstrande komponenten. 

• Delningsfilter. I passivt delade högtalare sitter delningsfiltret oftast 
inuti högtalarlådan. Det delar upp ljudet i olika frekvensområden och 
skickar till olika högtalarelement. 

• Dämpmaterial. I praktisk taget alla högtalarlådor finns dämpmaterial 
för att dämpa resonanser inuti lådan. 

Högtalarelement
I en högtalarlåda sitter ett eller fler högtalarelement. Varje högtalarele-
ment är konstruerat för att återge ett visst frekvensområde. Stora element 
återger låga frekvenser och små element återger höga frekvenser. Det 
finns dock högtalare som kan ta hand större delen av hela det hörbara 
frekvensområdet och de kallas bredbandshögtalare. 

Delningsfilter
För att varje högtalarelement ska få rätt frekvensområde behövs ett delningsfilter som "sorterar" 
frekvenserna till rätt element. "Jaha, här vi en låg frekvens. Den skickar vi till bashögtalaren. Och 
här har vi en hög frekvens så den skickar vi till diskanthögtalaren."
 Delningsfiltret sitter ofta inuti högtalaren men i större system kan det vara en separat enhet. 
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Elektrisk signal Ljud

En tvåvägs högtalare. 
Diskanthornet överst tar 
hand om de högsta fre-
kvenserna. 12”-elementet  
under tar hand om de 
lägre.
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Passiva högtalare
Den traditionella högtalaren är passiv. Man behöver ett separat slutsteg som levererar en kraftig 
högtalarsignal för att driva högtalaren. På baksidan sitter ofta en eller två speakonkontakter där 
man kopplar in högtalarkabeln. En del högtalare har dock XLR- eller telekontakter. 

Fördelar - passiva högtalare
• De är lättare än aktiva högtalare.

• Det går lätt att skifta slutsteg om det går sönder.

• Två högtalare kan lätt kopplas till ett slutsteg.

Nackdelar - passiva högtalare
• Högtalarkabeln kan bli lång och det ger förluster.

• Större system kräver fler högtalarkablar. 

• Större system kräver mer intrimning av användaren, än när aktiva högtalare används.

Aktiva högtalare
En aktiv högtalare har inbyggt slutsteg och därför känner man lätt igen en den; det finns en in-
gång för 230 V nätström. Ett annat kännetecken är att ljudingången är en lineingång, ofta med 
XLR-kontakt. Man matar högtalaren normalt med linesignal genom en skärmad kabel, från ex-
empelvis en mixer. 
 Aktiva högtalare har förstås även inbyggt delningsfilter.

Fördelar - aktiva högtalare
• Färre enheter att rigga.

• Det blir förmodligen billigare än en passiv högtalare med ett separat slutsteg.

• Tillverkaren kan lätt att anpassa slutsteget och delningsfiltret till högtalaren.

• Högtalarkabeln blir ju väldigt kort eftersom den sitter inuti lådan. 

• Det kan finnas skyddskretsar som skyddar högtalarelementen mot för mycket effekt. Intrimmat 
och klart!
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• Passiv högtalare – Matas med högtalarsignal genom högtalarkabel, från separat 
slutsteg. 

• Aktiv högtalare – Matas med linesignal genom skärmad kabel, från t.ex. en mixer. 

Man ska absolut inte koppla högtalarsignal från ett separat slutsteg till en aktiv 
högtalare! Då går slutsteget i högtalaren sönder.
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Nackdelar - aktiva högtalare
• Om ett slutsteg går sönder måste kanske även högtalaren in på service. Om det går sönder 

under ett gig kan man inte bara skifta slutsteg.

• Det kan vara sämre att behöva gå fram till högtalaren och justera något än att göra det på ett 
slutsteg som står bakom scenen.

• Den kan bli väldigt tung.

• Man behöver dra fram två kablar till varje högtalare - signal och nätström.

• Det går som regel inte att "linka" fler passiva högtalare till samma slutsteg. 

• Det finns knappar och rattar på baksidan som ska hållas borta från klåfingriga människor i pu-
bliken.

• På utomhusgig kan högtalaren bli lite blöt vid regn. En passiv högtalare kan i värsta fall gå 
sönder men i en aktiv högtalare finns 230 V nätström. Det kan bli rejäl kortslutning om det 
rinner in vatten. 
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En aktiv högtalare som får ström via en apparatkontakt (vänster) och signal 
via en XLR-kontakt (höger).
Nät- och signalkabeln är här ihopbuntade. På så vis slipper man "gå två 
gånger" när man riggar. Tejp brukar lossna med tiden så därför brukar jag 
använda krympslang med speciellt smältlim under. Säljs av Elfa och andra 
elektronikhandlare.
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