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PA-ljud - grunder

PA-systemets uppgift
PA-systemets uppgift är att förstärka ljud. Det kan 
vara röster, instrument eller andra ljud som behöver 
förstärkas. Detta görs med den elektroniska utrust-
ning som vi kallar PA-system.
 Ordet "PA" står för "Public Adress" – ljud till all-
mänheten, allmänt tilltal. På engelska kan man 
ibland säga "SR" som betyder "Sound Reinforce-
ment". En svensk översättning ger oss ordet "ljud-
förstärkning".
 För en djupare dykning i PA-ljudets värld rekom-
menderas boken “Jakten på det perfekta PA-ljudet”.

Grundläggande princip
Ljudet från musiker till publik leds följande väg genom ett mindre PA-system: 

• Mikrofonen omvandlar det akustiska ljudet i luften till en elektrisk signal som skickas ut i ka-
beln.

• Mixern är "sambandscentralen" i PA-systemet. Här förstärks och mixas/blandas alla ljudkällor 
(instrument och röster). Dessutom ställer man ljudnivå och sound/klangfärg på resp kanal d.v.s. 
ljudkälla. 

• Slutsteget är den förstärkare som ger "alla watt". Den omvandlar den relativt svaga signalen 
från mixern till en stark, kraftfull signal som orkar driva högtalaren. 

• Högtalaren omvandlar återigen den elektriska signalen till akustiskt ljud i luften. 

Tre olika signalnivåområden
Man brukar dela in signalerna i kablar i tre olika nivåer:
• Mikrofonsignal – ca 1 - 10 mV

• Linesignal – ca 100 mV - 1 V

• Högtalarsignal – upp till flera tiotals volt. Hög ström medför också hög effekt. 

 Signalen från en elgitarr eller elbas kan komma upp i linjenivå när den är som starkast. 
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Exempel på ett mindre PA-system
Ett mindre PA-systemet kan bestå av några mikrofoner, en powermixer och två högtalare. Power-
mixern har ofta 4 - 6 ingångar för mikrofoner och linesignaler, inbyggt reverb och slutsteg. Den 
brukar stå på scenen och skötas av musikerna själva. Till den kopplar man två högtalare som pla-
ceras längst ut vid vänster respektive höger sida av scenen, riktade ut mot publiken. 

Det går bra att koppla monitorhögtalare (medhörning för musikerna) även till ett litet PA-system. 
Men det behövs normalt ett separat slutsteg om det inte finns inbyggt i monitorhögtalarna.
 Ett litet PA-system brukar ibland kallas sånganläggning därför att 
det många gånger används till att förstärka sång med. 
 Små PA-system är väldigt användbara för trubadurer, pop- och 
rockband i mindre lokaler, i replokalen och i många andra samman-
hang.
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Exempel på ett större PA-system
I lite större lokaler krävs ofta ett kraftigare och mer utbyggt PA-system. Alla röster och instrument 
behöver förstärkas i PA-systemet vilket också ger ljudteknikern större möjligheter att kontrollera 
ljudet. 
 Några punkter som skiljer det stora PA-systemet från det lilla:
• Antalet ingångskanaler brukar vara fler. 

• Det kan leverera ett kraftigare ljudtryck.

• Det måste vara fullrange, d.v.s. det måste kunna återge alla hörbara frekvenser, även den lägs-
ta basen. 

• En ljudtekniker brukar sitta bland publiken och mixa ljudet. Den platsen kallas FOH (Front Of 
House).

Dessa två PA-system är bara exempel. I verkligheten finns förstås många fler varianter i olika stor-
lekar, designade efter varje situation. 
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Var rädd om hörseln! PA-system kan vid fel 
användning ge permanenta hörselskador. 
Sist jag kollade kunde musikaffären inte 
laga trumhinnor...
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Backline
Backline är musikernas instrument och förstärkare – trummor, keyboards, gitarr- och basförstärka-
re etc. Mycket av det står som regel vid scenens "bakre linje", därav namnet. 
 Backline ingår inte under benämningen PA-system men jag nämner det ändå eftersom man bru-
kar skilja på PA och backline.
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