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Om undersøgelserne 

Netværket Dansk Lydteknologi har indledt samarbejde med festivalerne i Roskilde og Nibe om at skabe innovation og 
bedre lydoplevelser frem mod festival 2010. For at finde ud af, hvilke faktorer der skaber en god (lyd)oplevelse for 
festivalens publikum og medarbejdere, gennemførte vi på festival 2009 en række interviews, hvor det overordnede mål 
var at få brugernes input til at arbejde med forbedringer og innovation. 
 
Undersøgelsen er kvalitativ og blev gennemført som individuelle interviews af 59 tilfældigt udvalgte deltagere blandt 
publikum og frivillige medarbejdere.1 Alle interviews blev foretaget af cand.com studerende fra Roskilde Universitet. 
 
Undersøgelsen supplerer en kvantitativ måling af lydtryk ved Roskilde Festivalens scener, som blev foretaget af Oticon i 
samarbejde med Roskilde Festival. Målingerne blev udført af 39 studerende fra DTU. Disse har besvaret samme 
spørgsmål som publikum skriftligt og indgår som en særlig teknologisk ’ekspertgruppe’ i undersøgelsen. 

  Læsevejledning 
Rapporten indledes med et resumé med en række prioriterede hovedindtryk fra publikumsundersøgelsen. Fra mere 
omfattende undersøgelser af Roskilde Festivals publikum ved vi, at de 59 udvalgte er repræsentative i forhold til den 
’gennemsnitlige’ festivaldeltager. Herefter følger alle svar gengivet. For de normative spørgsmål er gengivet gennemsnit 
af alle svar + suppleret med personlige kommentarer. Vi har valgt IKKE at medtage ideer i resume, idet der endnu ikke er 
foretaget prioriteringer af ideerne. 
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Resumé publikumsundersøgelse 
Konklusion 

Stereoanlægget er på vej ud som musikafspilningsanlæg derhjemme og publikum er storforbrugere af 
musik. 

 
Lydkvaliteten er af meget stor betydning for Roskilde Festivals publikum og de har ønsker om forbedret lyd, 
for eksempel gennem surround sound systemer, på scener og i telte. 

 
Publikums egen frembragte musik på campingpladserne er tiltagende og opfattes positivt. 

 
Der er ønske om at kunne streame musik før, under og efter festivalen med de optrædende kunstnere. 

 
Der er rigtig god grund til at beskæftige sig med at forbedre lydoplevelsen og teknologierne bag, gøre 

musikken mere tilgængelig og øge fokus på den musik, som publikum selv frembringer. 

Om publikum1

 80 % bruger mere end 2 timer dagligt på at lytte til musik. 32 % spiller selv musik, størstedelen spiller dog 
kun for sig selv og anvender laptop og guitar. 

 
En stor del (68 %) er under uddannelse og deres foretrukne musikgenrer er rock, indierock og electronica. 
De går oftere til koncert end Danmarks befolkning i gennemsnit. 

 
Ipod (90 %) og computer (80 %) er deres foretrukne musikafspilningsanlæg. Det gode gamle stereoanlæg 
kommer ind på en 3. Plads. 

Oplevet lydkvalitet.  
Lydkvaliteten betyder meget for Roskilde Festivals publikum og 2/3 lægger mærke til den, hver gang, de er 
til koncert. 47 % synes lydkvalitet er meget vigtig for koncertoplevelsen, 17% synes den er altafgørende! 

42 % har meget blandede oplevelser med lyd til koncerter, men fremhæver faste spillesteder som Vega, 
Loppen, Rust, Train & Voxhall som steder med generelt god lyd. 

 
God og dårlig lyd 
Når lydoplevelsen er dårlig nævnes ofte: for høj bas og stortromme, feed/hyl, for høj – eller – lav lyd og 
stedets størrelse – jo større jo dårligere. 
 
Når lydoplevelsen er god nævnes ofte:  klarhed, tilpas lydstyrke, kunstnernes engagement, lydteknikernes 
vågenhed, for høj – eller – lav lyd  – og stedets størrelse, jo mere intimt, jo bedre. 

 
Festivalens scener og lydkvaliteten 
Der er en klar tendens til at de store scener, Canopy og Arena, er de som scorer højest -  både med gode og 
dårlige lydoplevelser. Jo større scene, jo større opmærksomhed tiltrækker den og jo flere svar får den. 
 

                                                
1 Øvrige stamdata om Roskilde festivals publikum, deres nationalitet, forbrug med mere måles årligt.  
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Lyd på pladsen 
Der er meget lyd uden for scenerne og festivalpladsen i form af medbragte instrumenter og boom-boxes, 
som er transportable, batteridrevne anlæg, ligesom der på de enkelte camp-afsnit er oprettet ’scener’ med 
navne som Van Damme, Promillescenen og Mini-orange, hvor de menige deltagere optræder.  
 
De fleste bedømmer den brugergenererede musik på pladsen positivt, dog ikke når der skal soves. 
 
Ingeniøruddannelser 
Kun 20% af de adspurgte har overhovedet tænkt på eller overvejet en uddannelse som ingeniør. 
 
Nogle kvinder blandt de, som ikke har valgt studiet, efterlyser en mere humanistisk, mindre nørdet og mere 
overskueligt uddannelsesudbud på DTU – hvis de skulle overveje at vælge et ingeniørstudie. Nogle 
efterlyser information, særligt rettet mod kvinder. 
 
Mænd bruger ord som: det er for tørt og efterlyser mere IT-orientering, fx mod spiludvikling. 
 
Ideer til forbedringer på scener 
I denne kategori er der mange ideer og ønsker. Vi har valgt nogle ganske få ud: 
 

- Jeg kunne godt tænke mig lidt mere eksperimenterende koncerter a la koncerten med Roger 
Waters. Det fungerede rigtig godt med surround effekten. Man kunne med fordel opstille 
runde højtalere i midten og rundt omkring i teltene, så lyden bliver bedre fordelt.  

- Jeg så gerne, at man rykkede noget af lyden uden for teltet. Her kunne man opstille forskellige 
lyttestationer, hvor publikum kunne ligge i græsset og høre koncert.   

Ideer til musik og lyd på pladsen 
- Det ville være rart med en mulighed for at streame musiknumre af de optrædende kunstnere, 

så man kunne få en lille smagsprøve på, hvad der var i vente, og kunne afgøre, hvilke koncerter 
man godt kunne tænke sig at høre. 

- Jeg synes man skal forbedre Roskilde Festivalens radio – især hvad angår teknikken. Værterne 
og interviewerne er knaldgode, men selve udstyret halter rigtig meget.  

- Det kunne være fedt med et slags koncert/ekspert/info-område, hvor publikum kunne mødes 
og dyrke koncerterne. En slags ’lab’ af en art med en masse små skærme, hvor der vises klip fra 
koncerterne. Et sted hvor man kan diskutere og blive klogere f.eks. på musik, genrer og bands. 

- Jeg synes, man burde oprette højtalerstationer rundt omkring ved mødepunkterne på 
campingpladsen. Her kunne man bl.a. broadcaste Roskilde-radioen, i stedet for at den kun er at 
finde i Øst, hvor den fysisk bliver optaget. 

-  

© Dansk Lydteknologi Netværk 2009. Citat tilladt med kildeangivelse. 
 
Yderligere oplysninger: Flemming Madsen facilitator flemad@imm.dtu.dk tel 2612 2630 
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Om spørgsmålene og form 
Spørgsmålene er inddelt i fire hovedafsnit, der søger at give billede af den lyd-mæssige 
baggrundshistorie og den generelle opfattelse af lydkvalitet  
 

1. Stamoplysninger – demografiske spørgsmål  
 

2. Lyd- og oplevelseskvalitet – hvad betyder lyden og hvilke andre faktorer påvirker? 
 

3. Uddannelse og studievalg - hvad kunne få dig til at overveje et ingeniørstudie? 
 

4. Ideer til innovation – har du ideer til at skabe bedre lydoplevelser eller brug af lyd? 

Det skaber en systematik, som muliggør grupperinger af svarene, men der er alle steder plads til 
og et ønske fra vor side om, at fluebenene i boksene suppleres af personlige udsagn.  
 
Vi har valgt at udelade udsagn, som refererer til tidligere års oplevelser, da lyden på festivalens 
scener bestandig er under udvikling og forandring, hvor udstyr opgraderes og udskiftes med 
forbedringer til følge. Det vil derfor ikke være korrekt i relation til at give et aktuelt billede af lyden 
på Roskilde festival at medtage bedømmelser, som bygger på tidligere års oplevelser og udstyr.  
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Publikumsundersøgelse 

Stamdata 
Aldersfordeling. Figur 1.1 

18 eller 
derunder

19-20 21-22 23 24-25 26 og 
opefter

20%

12%
8%

3%

25%
31%

Aldersfordeling

 
 
 
 
Kønsfordeling. Figur 1.2 
 

Mand Kvinde

42%

58%

Kønsfordeling
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Nationalitet. Figur 1.3 

Dansk Svensk Norsk Andet 

92%

3% 5% 0%

Nationalitet

 

 
Beskæftigelsessituation. Figur 1.4 
 

68%

5%

24%

0% 3%

Beskæftigelsessituation
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Alternativ  

Blues  

Chill-out  

Country  

Elektronisk (dance) 

Folk 

Hiphop og Rap 

Indierock

Jazz  

Metal  

New Age/ambient  

Pop  

Punk  

R&B og Soul  

Reggae  

Rock  

Verdensmusik  

Andet  

31%

3%

5%

5%

59%

10%

27%

51%

14%

14%

2%

37%

14%

12%

14%

86%

10%

20%

Musikgenrer

Musikgenrer. Figur 1.5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spiller du selv musik? Figur 1.6 

Ja Nej 

32%

68%

Spiller du selv musik?
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Hvilket instrument. Figur 1.6.1 

 

58%

5%
11%

21% 21%

5%
11%

Hvilket instrument?

 
 

 
 
Med hvem spiller du musik? Figur 1.6.2 

 

Et band For mig selv

37%

63%

Med hvem spiller du musik? 
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Anvender du elektronisk udstyr? Figur 1.6.3 

Ja Nej

68%

32%

Anvender du elektronisk udstyr?

 
Hvilket? 

- Min laptop 
- Forstærker 
- Jeg har bygget et mindre studie op, hvor jeg anvender diverse software og hardware.  
- Yamaha-pult 
- Basenhed 

 
 

Koncertbesøg ud over Roskilde Festivalen. Figur 1.7 

Mere end 12 
gange 

6-12 gange 3-6 gange 1-3 gange

25%
32%

22% 22%

Koncertbesøg udover 
Roskilde Festivalen

Årligt
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På selv at spille På at lytte til musik På at læse om musik

17%

5%

81%

5%

15% 14%16%

24%

2%0%

31%

0%

8%

25%

0%

Dagligt musikforbrug 
0 timer 1 time 2-3 timer 4-5 timer 6 timer eller derover

90%

56%

0%

7%

19%

68%

80%

0%

31%

15%

3% 2%

Lydanlæg

Dagligt musikforbrug. Figur 1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydanlæg. Figur 1.9 
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Lyd- og oplevelseskvalitet 
 

Lægger du mærke til lydkvaliteten…? Figur 2.1 

Altid  Aldrig  Nogen gange

66%

2%

32%

Lægger du ofte mærke til lydkvaliteten, 
når du er til koncert eller i byen?

 
 
Kommentar: 

- Jeg er begyndt at lægge meget mærke til lydkvaliteten, men jeg tænker ikke over det, med 
mindre at lyden er meget dårlig. Det afhænger især af, om man kender bandet og dermed ved, 
hvordan det burde lyde. 

- Det er nok en typisk musikerting at lægge mærke til lyden. 
- Jeg lægger især mærke til lyden, når jeg er i Parken, som ikke er særlig god til koncerter.  
- Når man er til elektroniske koncerter, betyder lyden alt! 
- Hvis man virkelig har set frem til en koncert, som så forstyrres af dårlig lyd, lægger man i høj 

grad mærke til det. 
- Jeg hører altid efter bassen. 
- Det afhænger af alkoholindtagelsen. Mit kritikniveau falder, des mere jeg har indtaget. 
- Hvis musikken er meget spinkel i sit udtryk, lægger jeg især mærke til lyden. 
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Hvad er dit generelle indtryk af lydkvaliteten? Figur 2.2 

Generelt god 
kvalitet  

Meget blandet  Ofte dårlig kvalitet  

51%
42%

7%

Hvad er dit generelle indtryk af lydkvaliteten, 
når du er ude at høre musik? 

 
Kommentarer: 

- Hvis man ved, at lyden generelt er dårlig på det sted eller fra den scene, så tænker man ikke så 
meget over det. 

- De store navne plejer ikke at skuffe, hvad angår lyden. 
- Spillestederne Rust, Vega og Loppen har nogle ret gode anlæg. 
- Jeg går specifikt efter de koncerter, der bliver afholdt på steder med god lydkvalitet, såsom 

Voxhall og Train, imens jeg ofte fravælger koncerter på Studenterhuset, Århus. 
- Det skifter fra koncert til koncert. 
- Når man er beruset, er man ikke så opmærksom på lydkvaliteten. 
- På Loppen bliver lydbølgerne ofte dræbt af det lave loft. 
- Jeg synes generelt, at lyden rundt omkring på koncertstederne er meget høj. 
 

Når du har en dårlig lydoplevelse, hvad skyldes det så? 

Kommentarer vedrørende lydstyrke: 

- Hvis lyden er for høj eller for lav. 
- Jeg har tinitus, så derfor generer det mig specielt, når lyden er for høj. 
- Lyden skal ikke runge i hele hovedet. 
- Hvis mikrofonvolumen er forkert. 
- Hvis bassen er for dyb eller diskanten er for høj. Man kan blive rigtig utilpas af en for dyb bas. 
- Når lyden skiftevis er høj og lav. 
- Jeg synes generelt, at der er en tendens til, at lyden er for lav. 
- Det er bestemt ikke en kvalitet i sig selv, at lyden er høj nok. 
- Når lyden er for høj, får jeg ondt i ørerne¨, og det bliver svært at høre, hvad der bliver sunget. 
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Kommentarer vedrørende uklarhed i lydbilledet: 

- Det er f.eks. når stortrommen overdøver den guitar, man ved, der burde have været der, og 
som man havde glædet sig til.  

- Hvis der er et misforhold imellem tonerne.  
- Helheden er meget vigtig, men vigtigst er, at man kan høre vokalen. At den dårlige lyd så 

medfører lydjusteringer undervejs er også meget generende. Det bør bare være i orden fra 
starten – især når man har betalt gode penge for det.  
Jeg er dog ret overbærende overfor Roskilde Festivalen, på grund af de forhold og udfordringer 
de står over for i forhold til lyden. 

- Hvis lyden er forvrænget. 
- Trommerne er en stor del af lydbilledet, så hvis bunden buldrer for meget, bliver musikken 

udefinerbar og lydkvaliteten klart forringet.  
- Når bassen enten knitrer for meget eller overskygges af distortion.  
- Hvis trommerne stjæler billedet. 
- Når der er ubalance i lyden, såsom at musikken overskygger sangen.  
- Når guitaren hyler, eller hvis vokalen er for lukket og for uklar. 
- Hvis der er for meget genklang. 
- Det er især, når vokalen er indstillet for lavt. Det er ret vigtigt for mig at kunne høre, hvad der 

bliver sunget. 
- Når mikrofonen hele tiden piber. 

Kommentarer vedrørende lydmand og lydudstyr: 

- Hvis et eller flere af instrumenterne bryder sammen under en optræden, uden at der bliver 
rettet op på det med det samme. 

- Hvis instrumenterne og lyden ikke er justeret ordentligt i forhold til hinanden og ikke er testet 
ordentligt igennem, inden koncerten starter. 

- Dårlig lyd tyder ofte på, at nogen ikke har gjort deres arbejde ordentligt. 
- I KB Hallen er lyden rigtig dårlig. Jeg tror ikke, at lydmanden kan finde ud af at styre anlægget. 
- Højtalernes placering i rummet har stor indvirkning på lydoplevelsen. 

Kommentarer vedrørende omgivelser: 

- Jo større stedet er, des sværere er det at høre nuancerne. Det gælder Parken såvel som 
Orange.   

- Hvis musikken er for høj og ikke er indstillet i forhold til rummet. 
- En dårlig lydoplevelse skyldes ofte rummets udformning, når lokaler, der ikke oprindeligt blev 

bygget som spillested, bliver brugt til koncerter. 
- De store spillesteder er som regel ikke så gode, når man søger en fed koncertoplevelse. 
- Jeg kan bedst lide koncerter, hvor publikum deltager i aktiv lytning og ikke bare holder deres 

egen fest, så man generes og slet ikke kan høre, hvad der sker fra scenen. 
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Kommentarer vedrørende kunstnerne: 

- Hvis kunstnerne er uoplagte eller ikke formår at skabe nærvær. 
- Det irriterer mig generelt, hvis bandet starter for forsigtigt og man skal stå og vente helt til 

ekstranumrene, før de spiller hits.    
- Hvis det føles som en samlebåndskoncert. 
- En dårlig koncertoplevelse har mest at gøre med kunstnerne. Bare dét, at Kanye West bar 

solbriller, gjorde, at jeg mistede mit fokus lidt, fordi hans tilstedeværelse manglede.  

 
 
 

Hvad betyder lydkvaliteten for en god koncertoplevelse? Figur 2.3 

0%
7%

27%

47%

19%

Hvad betyder lydkvaliteten for en god 
koncertoplevelse på en skala fra 1-5?

 
 
Kommentarer: 

- Lyden behøver ikke at være knivskarp, for det vigtigste er nu engang helheden. 
- Jeg kunne sagtens finde på at gå fra en koncert, hvis lyden var for dårlig. 
-  Et godt show kan veje op for meget. 
- Det er meget forskelligt fra genre til genre. Lydkvaliteten er vigtigere ved techno- og dubstep-

koncerter, hvor bassen virkelig skal kunne mærkes i kroppen, end det er ved rockkoncerter.  
- Nogle gange er det charmerende, hvis lyden er lidt rusten. 
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Hvad skaber en god lydoplevelse? Figur 2.4 

80%

59%

31%
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19%

49%

Hvad skaber en god lydoplevelse?

 
 
 
Hvad gjorde det til en god lydoplevelse? 

Kommentarer vedrørende lydstyrke: 

- Når lyden er perfekt indstillet, og dermed hverken for høj eller for lav. 

Kommentarer vedrørende klarhed i lydbilledet: 

- Når soloerne får plads i lyden og kommer til deres ret hver for sig. 
- Når lyden bliver næsten drømmeagtig, så man kan lægge mærke til alle detaljer såsom simple 

trommeslag. 
- Når man alle instrumenterne går klart igennem selv et piano. 

Kommentarer vedrørende lydmand og lydudstyr: 

- Koncertoplevelsen er god, når scenefolkene er diskrete og ikke går i vejen for kunstnerne. Dertil 
kommer selvfølgelig også stemningen, musikken og artisterne.  

Kommentarer vedrørende omgivelser: 

- Når lyden indkaples så godt, at den ikke bare flyver rundt i rummet og giver genlyd.  
- Små, intime koncerter leverer den bedste lyd. 
- En god lydoplevelse afhænger vel af, om de har haft det rigtige anlæg i forhold til rammerne, så 

man har kunnet høre hele lydbilledet.   
- Både koncertstedet og lyden skal gerne harmonere med musikkens udtryk.   
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Kommentarer vedrørende kunstnerne: 

- Hvis man bliver positivt overrasket over et band. 
- En god oplevelse er, når man har at gøre med et live-band med gode live-evner, såsom nærvær 

i forhold til publikum.  
- Stemningen og kunstnerens nærvær og show er en meget vigtig del. 
- Musikken må helst ikke lyde, som den gør på CD’en.  
- Hvis man virkelig kan se, at bandet nyder det og synes, at det er fedt at spille, så opstår der en 

slags fællesskabsfølelse blandt publikum. 
- Det er rigtig fedt med overraskende elementer til koncerter såsom uventede 

gæsteoptrædener. 
- På Voxhall og på Train virker det som om, at kunstnerne altid har god tid og rum til lige at sige 

et par ord, hvilket gør koncerten nærværende og overskudsagtig. 

Andre kommentarer: 

- En god lydoplevelse er, når man har muligheden for at være “inde i musikken” og helt glemme, 
at man står til en koncert. Men ligeså snart noget ved lyden er off, bliver man hevet ud af sin 
trance.   

- At jeg er fuld på den fede måde. 
- Et godt humør spiller absolut en afgørende rolle. 
- Hvis man bare kan få lov til at være til stede uden at blive generet af et for højt, eller skringert 

anlæg. 
- Når ens egen energi og selve publikumsstemningen er god, bliver det som regel en god 

koncertoplevelse. Det betyder meget at publikum kan finde ud af at opføre sig ordentligt. 
- Vigtigst for en god koncertoplevelse er, at man ikke står og bliver mast. 
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Bedste lydoplevelser på Roskilde Festivalen? Figur 2.5 
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På hvilke scener på Roskilde Festivalen har du 
haft de bedste lydoplevelser? 

 
 
Kommentarer: 

 
Orange 

- Hvis bandet er stort nok til at fylde scenen ud på Orange, bliver lydoplevelsen bedre. 
- På Orange er der en god fordeling af lyden/musikken, og der er mange steder, hvor man kan 

stå for at få en ens og god lydoplevelse.  
- Der godt med plads og et fedt lysshow på Orange. 
- Orange er god, når vejret godt. 
- Jeg er blevet gladere og gladere for Orange Scene med årene.  
- Til Roger Waters koncerten var lyden fantastisk og efterlod et meget detaljeret lydindtryk. 
- Lyden på Orange kan enten være enorm smuk eller virkelig ringe.   
- På Orange er alt stort og energisk, både hvad angår lyd og sceneshow. 
- Jeg kan bedst lide Orange Scene, fordi den er åben, og det der, de spiller højest. 

Arena 

- På Arena forbliver lyden inde i teltet.  
- Det er som om, at lyden og musikken på Arena omslutter en. 
- Arena, fordi man kan stå så tilpas tæt på scenen, fordi lyden er god og lydstyrken tilpas, uanset 

hvor i teltet man står.  
- Den bedste helhedsoplevelse bliver skabt på Arena. 
- Arena, men primært hvis jeg står oppe foran. 
- Lyden bliver jævnt fordelt på Arena, men den er især god, når man befinder sig helt inde i 

teltet.  
- Lige meget hvor man står, går lyden klart igennem på Arena.  
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Odeon 

- Odeon er rigtig god til at skabe en intim stemning. 
- Det er dejligt at sidde på græsset foran Odeon og lytte til musikken. Her kommer lyden ud på 

en rigtig fin måde.  
- Jeg kan bedst lide Odeon, fordi man kan stå godt, og samtidig går lyden godt igennem. 

Astoria  

- Det er som om, at lyden kommer op på et højere niveau inde i Astoria. 
- Det er fedt, at Astoria er lukket af på den måde, som den er. Det minder om at træde ind i en 

koncertsal, og lyden er rigtig god. 

Cosmopol 

- Lyden på Cosmopol er god. Det skyldes, at teltet er mere fladt end de andre telte. Når teltet er 
for højt, flyver bassen rundt. Desuden kører scenen vist med et nyt anlæg i år.  

- Cosmopol var virkelig god i 2008 og formåede flere gange at få en kæmpe fest op at stå ude 
blandt publikum.  

- Der er ofte rigtig god klarhed i lyden på Cosmopol.  

Pavillion  

- Lyden på Pavillion Junior var god, ikke en femmer, men god. Det afhænger meget af stilart.   
- Fordelingen af lyden var godt afbalanceret på Pavillion. 

Andet 

- Generelt er den bedste lyd at finde inde i teltene.  
- Jeg har haft gode koncertoplevelser fra alle scenerne. 
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Dårligste lydoplevelser på Roskilde Festivalen. Figur 2.6 
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På hvilke scener på Roskilde Festivalen har du 
haft de dårligste lydoplevelser?

 
 
Kommentarer: 
 
Orange 

- Jeg er ret overbærende overfor lyden på Orange, fordi jeg godt er klar over, at forhold som vind 
og regn påvirker lyden, så derfor kan jeg godt acceptere ”stadionlyden”. Jeg håber dog på 
forhånd på, at mine yndlingsbands ikke skal spille på Orange. 

- Lyden fra Orange når ikke ned til publikum. 
- Det er meget få bands, der formår at spille så stort et publikum op. De store navne lever 

sjældent op til deres ry som live-band, og lyden når ikke ud blandt publikum.   
- Området omkring Orange er alt for stort, og lydoplevelsen er derfor meget forskellig, alt efter 

om du befinder dig allerforrest eller allerbagerst. 
- Lyden er alt for dårlig i siderne på Orange Scene. 
- Jeg synes egentlig ikke, at det er selve lyden, der gør Orange til en dårlig scene. Jeg kan bare 

bedt lide at være til mindre koncerter, og derfor er Orange min mindst foretrukne scene.  
- Højtalerne på Orange er for liniære, og der mangler surround. Stadionlyden passer ikke til en 

stor klubkoncert som for eksempel Trentemøller, hvor der generelt var for lidt tryk på lyden. 
- Jeg får virkelig ondt i ørerne af at høre koncerter på Orange.  
- Koncerterne på Orange bliver aldrig særlig nærværende. Scenen kræver simpelthen for meget 

af artisterne. 
- Jeg mangler lidt helhedsindtrykket ved koncerterne på Orange Scene. Det føles ofte bare som 

om, at jeg i en time har stået og lyttet og kigget dumt på et par store højtalere.  
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Arena 

- Musikerne virker ret utilfredse med at skulle spille på Arena, og det hele virker ret utjekket og 
bærer præg af miskommunikation med lydmanden. 

- Lyden uden for Arena er elendig. 
- Man har svært ved at se, hvad der foregår inde på Arena, når man står udenfor, fordi teltdugen 

skygger for storskærmene. 
- Lyden bliver alt for koncentreret og intens på Arena.   
- Ofte er det tydeligt at se, at musikerne og lydmanden på Arena ikke kan finde ud af at 

kommunikere sammen, og at musikerne tydeligvis finder lyden utilfredsstillende, hvilket 
smitter af på publikum. 

Odeon 

- Man bliver nødt til at stå inde i teltet på Odeon, for overhovedet at få noget ud af koncerten. 
Her er generelt dårlig lyd.  

- På Odeon er lyden støjende og uklar, og det er generelt svært at finde en god placering. 
- Lyden på Odeon er skandaløs, især hvis du er så uheldig ikke at få en plads indenfor teltet. 
- Teltet ligger så tæt på Orange, så det er meget svært at høre noget, hvis man står udenfor 

Odeon, fordi musikken fra Orange overdøver. 
- Det er ofte for store band,s der spiller på Odeon i forhold scenens kapacitet.   
- Det er svært at finde en plads i Odeon-teltet, hvor lyden er ren og god. 
- Hvis man overhovedet vil høre noget på Odeon, bliver man nødt til at stå præcis i midten udfor 

scenen. 
- Odeon er irriterende, for det er som om, at man står ned ad bakke. 

 Pavillion 

- Kommunikationen mellem bandet og lydmanden er for dårlig på denne scene.  
- Jeg tror måske, at stolperne inde i teltet har en negativ efttekt på lyden fra Pavillion. 

Astoria 

- Det er en alt for lukket scene, og lyden er som regel aldrig helt optimal. 
- Astoria bliver ofte lidt for crowdet. 
- Lyden var helt forkert inde i teltet på Astoria. 

Andre kommentarer 

- Mine dårligste koncertoplevelser har generelt været på græsset ude foran teltene. 
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Har du haft lydoplevelser andre steder (pladsen, campen…) end fra scenerne?  

 
- Promillescenen larmer hele natten, men det generer mig egentlig ikke. Det er bare en del af 

festivalens charme.  
- Van Damme udsender god musik, som tiltrækker folk. Det er fedt med disse lydoplevelser, 

selvom selve lydkvaliteten ofte er lidt dårlig. 
- Det er sjovt at gå igennem Vest-campen, hvor man bliver tiltrukket af musikken fra Van 

Damme, Mini-Orange og Promillescenen. Men de konkurrerende lejre kan også være med til at 
skabe dårlige lydoplevelser.   

- Den evige Roskilde-summen og 200 lydanlæg indenfor meget få kvadratmeter er med til at lave 
den fede stemning. Det er en ret underlig fornemmelse, når her nogle gange bliver helt stille.  

- Der er et inferno af mobildiskoteker rundt omkring på campen. Men på grund af bassen er 
musikken ikke så definerbart.  

- Der er et rottekor, som går rundt på campingpladsen og synger om landminer. Det er rigtig 
festligt.  

- I vores lejr bliver der spillet masser af musik. Her betyder kvaliteten af lyden ikke så meget. 
- Det er meget vigtigt for Roskilde-stemningen, at der er musik og lyd, hvor end du går. 
- Lyden fra lejranlæggene er meget bas-prægede, hvilket kan være ret generende klokken fire 

om morgenen.   
- Det er rigtig fedt, når der nærmest opstår optog på campingpladsen, fordi nogle af lejrene 

kommer trækkende med deres lydanlæg rundt mellem teltene.   
- Jeg har selv en ghettoblaster med, som under ingen omstændigheder kan hamle om op med de 

mange store lydanlæg, som folk omkring min lejr har slæbt med. 
- Trompeter og boomblasters er blandt de gode tiltag. 
- På campingpladsen er der rigtig megen musik og larm. Det er rigtig fedt, når man vil feste, men 

knap så fedt, når man bare gerne vil sove.  
- Skaterampen har nogle fede DJ’s med. 
- Lyden rundt omkring på pladsen må beskrives som ret ustruktureret. 
- Jeg prøvede på et tidspunkt sådan noget ”silent-disco”. Det var et skidesjovt og godt koncept.    
- Der er en DJ-pult oppe ved servicecenteret i Øst. Vi har tit siddet ned i vores lejr og været i tvivl 

om, hvorvidt den musik vi kunne høre stammede fra den eller fra Arena.  
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Studievalg og uddannelse 
Uddannelsesniveau. Figur 3.1 
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Uddannelsesniveau
Højest opnåede udd.niveau

 
- Cand.public 
- Visuel Kommunikation 
- H.A. 
- Eksportingeniør 
- Designer 
- Studerende, Idéhistorie 
- 3D-designer  
- Musiklærer 
- Cand.scient.pol 
- Musiker 
- Folkeskolelærer 
- Jagerpilot  
- Stud.comm 
- Ejendomsmægler 
- Jurastuderende 

- Studerende, Erhvervsøkonomi 
- BA i fysik 
- Tømrer 
- Akustisk ingeniør 
- Studerende, Humanbiologi 
- Gymnasieelev 
- Studerende, Film- og Medievidenskab 
- Frisør 
- Læser Kultur- og Sprogmødestudier 
- Kok 
- Fysioterapeut 
- Fuldmægtig 
- 1. G’er 
- Læge 
- Stud.pharma
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Har du overvejet at læse til ingeniør? Figur 3.2 

Mand Kvinde

20% 21%

80% 79%

Har du overvejet at læse til ingeniør?
Ja Nej

 
 

 
Hvis ja, hvad fik dig til at vælge det fra? 

Kvinder 

- Jeg er bedst til de naturvidenskabelige fag og syntes, at både byplanlægning og 
kemiingeniøruddannelsen lød spændende. Men jeg tænkte også, at uddannelsen måske var lidt 
tør, og jeg gad ikke at læse i hverken Aalborg eller Lyngby, så jeg valgte at søge ind på 
farmaceutstudiet i stedet.    

- Jeg kom fra tanken igen, da jeg opdagede Performance Design på RUC, som indeholder flere 
områder, der interesserer mig. 

- Jeg syntes, at uddannelsen virkede spændende, fordi den er så bred og kan vinkles på så mange 
måder, men på grund af usikkerhed omkring jobmuligheder, valgte jeg at satse på medicin i 
stedet, som på daværende tidspunkt virkede sikrere.  

Mænd 

- Jeg syntes egentlig, at matematik og fysik var rigtig spændende i gymnasiet, men 
ingeniøruddannelsen er alligevel alt, alt for nørdet. 

- Jeg overvejede at blive bygningsingeniør, men fravalgte uddannelsen af meget praktisk årsager, 
såsom afstanden til DTU. 

- Fordi DTU’s fredagsbar er røvsyg, fordi bygningerne er grå, og fordi der ikke går nogen piger på 
skolen.  

- Ingeniørstudiet er for praktisk orienteret, og jeg er mere interesseret i det teoretiske aspekt af 
matematikken.  
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- Jeg overvejede at søge ind på studiet efter gymnasiet, fordi jeg interesserer mig for matematik, 
kemi og fysik. Men så fik jeg et jobtilbud og valgte derfor et videre studie fra.  
 

Hvis nej, hvorfor ikke? 

  
Kvinder  

- Det er svært at finde ud af, hvad studiet egentlig indeholder og indebærer. 
- Hvis jeg havde flair for matematik, kunne jeg godt tænke mig at være ingeniør. Men jeg har en 

ven, som er kemiingeniør, og når han taler om sit arbejde, bliver jeg tit nødt til at bede ham om 
at stoppe, for jeg har simpelthen ikke forudsætningerne til overhovedet at få noget ud af 
samtalen.  

- Jeg aner faktisk ikke, hvad ingeniører laver. 
- Det er for matematisk, og der er for meget konstruktion involveret frem for form og æstetik.  
- Fordi det er et udpræget mandefag. 
- Jeg ved ikke rigtigt, hvad studiet egentlig går ud på, men jeg kan regne ud, at det nok har noget  
- at gøre med matematik, og så er det altså ikke noget for mig. 
- Jeg har egentlig ikke valgt det fra, for det var slet ikke i mine tanker, da jeg skulle vælge 

studieretning, men det er mit indtryk, at det er ret nørdet. 
- Jeg opfatter det som et meget mandsdomineret fag, og det appellerer ikke til mig som kvinde.  
- Det smager lidt for meget af beregning af sinus og cosinus. 
- Det virker faktisk som et spændende og kreativt studie, men til gengæld virker det knap så 

humanistisk, hvilket er mere mit felt. 
- Det virker som om, at det er nemt at få jobs, fordi man udvikler en eftertragtet specialviden, 

men der mangler noget fokus på kreativitet, før jeg kunne blive interesseret. 

Mænd 

- Ved de naturvidenskabelig ting, bliver man virkelig nødt til først at tilegne sig en hel masse 
viden omkring formler og en masse andre ting, før man kan få lov til at rive i tingene. Jeg har 
bare lyst til at gå i gang med det samme. 

- Jeg er primært sprogligt anlagt, og ingeniøruddannelsen skræmmer mig lidt, hvad angår al den 
matematik og teknik.   

- Der er for lidt piger til fredagsbaren.  
- Det lyder som en spændende uddannelse, hvor man være med til at skabe noget, men det lå 

ikke lige i kortene. 
- Jeg har altid bare gerne ville spille musik. 
- Jeg har gået på skole med ingeniører, og det virkede tørt og ikke særlig spændende. 
- Jeg er langt mere sprogligt og musikalsk interesseret. 
- Min storebror er ingeniør, og han sidder og opfinder ting og er med til at lave store 

konstruktioner. Det synes jeg er vildt spændende, men jeg har bare aldrig selv haft den kunnen. 
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- Jeg havde en matematiklærer, som var ingeniør og som på en måde fik mig talt fra det ved at 
tvinge klassen til at tegne køkkener i ½ år som en del af et ingeniørprojekt.   
 

Hvis nej, hvad skulle der til for at gøre dig interesseret i området? 

 
Kvinder 

- Mindre matematisk og mere visuelt. 
- Mere oplysning omkring de forskellige retninger indenfor studiet. 
- Studiet kunne anlægge en mere humanistisk vinkel. 
- Lokkemad i form af løn under uddannelsen. 
- Uddannelsen skal kunne overbevise mig om, at her kan jeg være med til at ændre verdenen. 
- Det ville være dejligt, hvis der var lidt flere piger at følges med. Desuden burde studiet flyttes til 

København.   
- Det burde være mere biologi- og kemiorienteret for at fange min interesse. 
- Der er så mange retninger at vælge imellem indenfor ingeniørstudiet, og DTU burde helt klart 

gøre noget for at give folk et bedre overblik. 
- Det burde appellere mere til kvinder ved bl.a. at være mindre nørdet. 
- Jeg ved knap nok, hvad uddannelsen går ud på. Der burde være noget mere information, især 

henvendt mod piger, så man ikke bare går rundt og tror, at det handler om at komme ud at 
hamre en bro op.  

- Det skulle være mere produktorienteret og sammenblandes lidt mere med humaniora.  

Mænd 

- Mit indtryk er, at ingeniørstudiet er for tørt. Man kunne lade sig inspirere af f.eks. 
arkitektstudiet, og fokusere lidt mere på kreativitet på området.   

- Man kunne oprette en spiludviklingslinje. 
- Jeg synes, at der er brug for en uddannelse, som er rettet mod uddannelse af teknikere og 

lydmænd, fordi mange lydmænd er i øjeblikket selvlærte.  
- Man burde gøre det mere konkret og praktisk orienteret over for potentielle studerende, sexe 

det lidt op, og evt. komme på et nyt ord for uddannelsen, da der måske er for mange negative 
konnotationer forbundet med ordet ”ingeniør”.  

- Man kunne godt lave en orienteringsdag, hvor potentielle studerende kunne komme på besøg 
på DTU. 

- Studiet skulle være mere IT-orienteret for at fange min interesse, 
- Jeg kunne godt bruge lidt flere oplysninger om adgangskravene. Det er svært at vide, om man 

kan klare studiet, hvis ikke man har flair for matematik, men er mere humanistisk.   
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Hvis ja, overvejede du at læse en retning, der beskæftigede sig med signaler og 
lyd? 

- Jeg regner faktisk med, at det skal være min retning, når jeg søger ind her til efteråret.  Jeg har 
valgt det, fordi jeg synes, det kunne være rigtig spændende at få lov til at være med bagom 
produktionerne. 
 

Hvis ja, hvorfor valgte du det fra? 

- Jeg følte, at jeg havde en større interesse og et større talent for bygningsingeniørfaget. 

 

Hvis nej, hvorfor ikke? 

- Jeg anede faktisk slet ikke, at den retning fandtes, så jeg burde nok have været bedre oplyst. 
(Eksportingeniør) 
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Ideer 
Ideer til lyden foran scenen  

 
- Jeg synes, at man burde sætte en storskærm op uden for Arena, sådan at alle kan få del i 

koncerterne. Det er tit her, folk valfarter til, fordi der er så mange store navne, som får tildelt 
denne scene, og på den måde sikrer man sig, at knap så mange går helt forgæves.  
 

- Man kunne prøve at eksperimentere med også at lade noget lyd komme bagfra og ikke kun 
forfra.  
 

- Jeg foretrækker klart de mere eksperimenterende koncerter og synes, at Roskilde Festivalen er 
det oplagte forum i forhold til at være det

 

 sted, hvor bands vover lidt mere og prøver at 
eksperimentere lidt mere med lyden.   

- Der måtte meget gerne sættes flere højtalere op – især på Arena. 
 

- Hvis Roskilde Festivalen fjernede en scene, ville de have mulighed for at lave bedre lyd. Jeg 
synes, at man enten burde fjerne Odeon eller Astoria, for de ligger simpelthen for tæt på 
Orange.    
 

- Lyden på Orange scene burde virkelig forbedres. Når man står bagerst kan man næsten intet 
høre, fordi lyden er så lav, at den overdøves at folks snakken. Men stiller man sig så forrest i 
båsene, er lyden alt for høj. Lyden på Orange er slet ikke afbalanceret.  
Jeg synes, at man skulle prøve at lave mere ens lyd over hele arealet bl.a. ved at opstille flere 
højtalere rundt omkring og til gengæld skrue lidt ned. 
 

- Jeg synes, at man helt eller delvist skulle overdække Orange Scene. Det ville i hvert fald hjælpe 
på lyden. 
 

- Vi har selv spillet på Pavillion Junior i år, og jeg kunne godt mangle en bedre ’produktionsøver’, 
i forhold til at forbedre lydkvaliteten. Det er vigtigt at musikerne også går op i, at der er god lyd 
og indgår i et bedre samarbejde med lydmanden. Også selvom han måske ikke er det, skal 
lydmanden føle sig som en integreret del af bandet. Selve udstyret på Roskilde er til gengæld i 
top.  

 
- Jeg synes at man burde gøre scenerne større. Det er mit indtryk, at vi er rigtig mange, som ikke 

kan se, hvad der foregår på scenerne inde i teltene.  
 

- Jeg synes helt klart, at Odeon er den værste scene, hvad angår lydkvaliteten. Jeg så gerne, at 
man lavede Odeon helt om og rykkede noget af lyden uden for teltet, ud på pladsen foran. Her 
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kunne man opstille forskellige lyttestationer, hvor publikum kunne ligge i græsset og høre 
koncert.   
 

- Det kunne være fedt, hvis festivalområdet kunne udvides, sådan at der blev lidt mere luft 
mellem scenerne og dermed lyden.   
 

- Man kunne eksperimentere lidt med at hæve scenerne eller omvendt – tænke i en slags amfi-
agtige konstruktioner, som de gør det på Skanderborg Festivalen.  
 

- Jeg kunne godt tænke mig lidt mere eksperimenterende koncerter a la koncerten med Roger 
Waters. Det fungerede rigtig godt med surround effekten.  
 

- Indhegningen af Orange kan godt forstyrre lydoplevelsen. Selvfølgelig skal der være en god 
sikkerhed til koncerterne, men kunne godt eksperimentere lidt med en alternativ måde at sikre 
og kontrollere publikum på.     
 

- Man kunne med fordel opstille runde højtalere i midten og rundt omkring i teltene, så lyden 
bliver bedre fordelt.  
 

- Jeg synes generelt, at man burde lave bedre mulighed for adgang til høreværn. Man kunne 
f.eks. opstille nogle automater ved hver scene, hvor publikum kan trække gratis ørepropper. 

 
- Det ville måske hjælpe på lydkvaliteten, hvis Roskilde Festivalen begyndte at tage Molton (en 

slags sort stof) i brug i teltene. Det ville dæmpe refleksionerne og gøre jobbet nemmere for 
lydmændene. Samtidig ville generelt lavere monitors eller ”in-ear” give bandsene nogle bedre 
betingelser.  
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Ideer til lyd og musik på pladsen 

 
- Det ville være rart med en mulighed for at streame musiknumre af de optrædende kunstnere, 

enten så man kunne få en lille smagsprøve på, hvad der var i vente, eller i det hele taget for at 
kunne afgøre, hvilke koncerter man godt kunne tænke sig at høre. 
 

- Jeg synes godt man kunne overveje at forbedre Roskilde Festivalens radio – især hvad angår 
teknikken. Værterne og interviewerne er knaldgode, men selve udstyret halter rigtig meget.  

 
- Jeg synes, det er lidt svært at finde af, hvor jeg finder liveoptagelserne fra Roskilde. Når jeg 

hører en liveoptagelse fra Roskilde i radioen, virker det meget tilfældigt. Samtidig virker det 
meget vilkårligt, hvilke liveoptagelser der er at finde på nettet, og det er langt fra alle de bands, 
som har spillet, som overhovedet er at finde derinde. Det kunne være virkelig fedt, hvis man 
kunne downloade liveoptagelserne, måske mod betaling, fra et langt større udvalg. Måske 
endda hele koncertoptagelser, og ikke blot audio, men også gerne video.     
 

- Man kunne godt prøve at lade ”jam-sessions” eller ”stand-up” være tema for en af agoraerne 
ude på campingpladsen.  De optrædende skulle være en god blanding af professionelle, såvel 
som amatører, gerne fra publikum.  
 

- Det var dejligt, hvis der også var musik nede ved badesøen. 
  

- Der var på et tidspunkt nogen, som havde opstillet et tømmermændstelt på pladsen, hvor man 
kunne ligge i store puder og chille, lytte til loungemusik og få kureret hovedpinen. Det kunne 
jeg godt tænke mig, at man prøvede at tage op igen. 

- Det er lidt ærgerligt, at det kun er i Vest og sidste år i Øst, at tiltag som Promillescenen er at 
finde. Sådanne eksperimenterende tiltag burde eksistere i begge campingområder.  

- Det kunne være fedt med et slags koncert/ekspert/infoområde, hvor publikum kunne mødes 
og tale med hinanden om koncerterne. En slags ’lab’ af en art. Jeg forestiller mig et stort 
område, med en masse små skærme, hvor der vises klip fra koncerterne. Et sted hvor man kan 
diskutere og blive klogere f.eks. på musikken, genrerne og bands. 
 

- Roskilde-radioen er alt for koncentreret om ting som sker i Øst. Den burde også prøve at 
komme over i Vest . 
 

- Jeg kunne godt tænke mig en tjeneste, hvor man kunne streame musik sin mobiltelefon mens 
man er på festivalen, sådan at man løbende kan holde sig opdateret med de bands, der spiller, 
frem for at tjekke det hele hjemmefra. 
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- Roskilde Festivalen har fundet på nogle gode måder til at minde folk om klima og bæredygtig 
energi, uden at det bliver alt for pres. Et eksempel herpå en ’Cykelopladeren’, hvor man kan få 
opladet sin mobiltelefon ved at give den gas i pedalerne. Hvis man vil trænge igennem, bliver 
nødt til at udfordre publikum på en sjov, uortodoks og mere indirekte måde, frem for at stå og 
prædike for folk. Så nye tiltag måtte meget gerne bære mere præg af den form for 
bevidsthedsudvikling, hvor man bliver klogere ved at opleve budskabet, frem for ved at stå og 
få fremvist nogle tørre tal.        
 

- Det er rigtig fedt når der pludselig opstår kæmpefester rundt omkring på campingpladsen, men 
der måtte godt være nogle flere organiserede fester arrangeret af Roskilde Festivalen i 
optaktsdagene. Festivalen måtte i den forstand godt tage lidt mere karakter af Distortion-
festivalen i København. 
 

- Jeg synes, man burde oprette højtalerstationer rundt omkring ved modalpunkterne på 
campingpladsen. Her kunne man bl.a. broadcaste Roskilde-radioen, i stedet for at den kun er at 
finde i Øst, hvor den fysisk bliver optaget. 
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Ideer til lyd før, under og efter festivalen 

 
- Følelsen af samhørighed er utrolig vigtig. Det er den der følelse, som når man efter festivalen 

står i kø nede i sin lokale Netto og oplever, at man deler noget internt med ekspedienten eller 
med andre folk i køen, som også stadig har deres armbånd på – så nikker man lige 
anerkendende til hinanden eller udveksler måske et blik eller et smil, lige sådan for at fortælle 
hinanden ”Det var sgu en fed festival, vi fik skabt i år.”  
Jeg ved ikke, hvordan man helt konkret skal gøre det, men den følelse tror jeg er meget vigtig 
at bevare og udvikle med forskellige tiltag, såsom publikumsinteraktion.    
 

- Jeg kunne godt tænke mig at kunne købe hele live-optagelser på Itunes eller lignende. 
Overskuddet fra salget kunne eventuelt gå til velgørenhed, hvilket ville passe perfekt til 
Roskilde-ånden. 
 

- Jeg savner nogle nedtrapningsdage, når festivalen er ovre. I øjeblikket slutter den så brat, at 
man bliver helt deprimeret.  
 

- Jeg kunne godt tænke mig lidt mere oplysning om de forskellige bands inden festivalen. Gerne i 
form af musikeksperter som især fortæller om og spiller lidt musik af de nye og lidt mere 
ukendte bands.  
 

- Der burde også være nogle warm-up dage til Roskilde Festivalen i Sverige. 
 

- Det ville være meget rart og gøre det mere overskueligt, hvis man kunne godt prøve at 
genreopdele eller på anden vis arrangere bandlisten på Roskilde Festivalens hjemmeside, i 
stedet for blot at kategorisere navnene ud fra en alfabetisk rækkefølge.    

-  
- Det kunne være meget fedt med nogle optagelser, som for eksempel blev oploadet på 

hjemmesiden eller youtube.com, hvor man går ’bag om scenen’. Det er i det hele taget fedt at 
komme hjem fra festivalen, og så kunne mindes hele forløbet med diverse videoer og klip på 
nettet fra festivalen som gik.    
 

- Det kunne være meget smart med sådan en follow-up idéliste efter festivalen, hvor man igen 
kunne få et overblik over de bands, som spillede, høre klip fra koncerten og blive oplyst om, 
hvornår de spiller i Danmark eller Norden igen, eller hvor man kan købe deres plade. 

- Man kunne lave en slags “Tour de Roskilde” i København som optakt til festivalen.  Det skulle 
foregå et par uger før festivalen i samarbejde med de forskellige klubber og scener rundt 
omkring i København og måske også i Roskilde. Man kunne for eksempel omdanne Vega til 
Arena, Jolene i Kødboderne til Astoria osv., og så få nogle mindre navne til at spille rundt 
omkring på stederne og få gejlet publikum op til den kommende festival.    
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- Jeg synes, at man skulle prøve at få oprettet nogle muligheder for publikum at prøve at 

anmelde koncerterne på festivalen. Det tror jeg, at der kunne komme meget sjov ud af.  
 
-  

Andre kommentarer som ikke

 

 omhandler lyd 

- VAND! Der er alt, alt for få vandposter i år, både på campingområdet og på pladsen. 
(Gennemgående kommentar.)  
 

- Der er alt for få toiletter i år! (Gennemgående kommentar.)  
 

- Det er en fin idé, at man i år har lavet en særskilt folder med spilleplanen, men jeg synes stadig 
også, at man også bør integrere spilleplanen i programmet. 
 

- Jeg kunne godt tænke mig en udendørsbiograf. 
 

- Det kunne være fedt, hvis man hvert år sammenklippede en videoreportage fra året der gik, 
med højdepunkter, koncertoptagelser og stemningsbilleder, der så blev udgivet på DVD.  
Det ville være en rigtig god måde at hvorpå man kunne producere noget materiale, som 
dokumenterer og beskriver festivalens udvikling. Samtidig kan vi, der elsker Roskilde Festivalen, 
have sådan en lille antologi stående derhjemme og på den måde mindes og glæde sig til 
festivalen på andre tidspunkter af året.  
 

- Jeg kunne godt tænke mig stikkontakter på campingområdet.  
 

- Det er virkelig irriterende, at folk kaster med ølkrus med øl og nogle gange tis, når man står og 
hører koncerter på Orange. Men det sker aldrig inde i teltene – kunne man mon lære lidt af 
det?  
Samtidig synes jeg, at der bør være bedre fokus på crowdsurfing. Det er som om, at det er gået 
lidt i glemslen igen. 
  

- Jeg synes, at der mangler oplysning og reklame for de ting, der sker på og omkring skate-
rampen. 
 

- Det er en rigtig god idé, at der er blevet sat standere op på pladsen med programmer på, og 
dem kunne jeg faktisk godt tænke mig flere af ved hver scene end bare én ved hver.  

 
- Jeg synes, at det kunne være smart, om publikum kunne deltage i evaluering af årets festival, 

for eksempel via et elektronisk spørgeskema på hjemmesiden. 
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- Jeg synes, man burde forbedre sikkerheden på campingpladsen. Bare her i vores lille område er 

vi blevet bestjålet hele fire gange. Det er især et problem om natten og når musikken spiller, 
hvor hele lejren befinder sig oppe på pladsen i stedet for at sidde nede i campingområdet for at 
bevogte teltene. Det ville derfor være meget rart med lidt mere politipatrulje i de dage.  
 

 

- Det ville være fedt med trådløst internet på pladsen og campingområdet. 
 

- Jeg synes, man skulle prøve at lave en efterfølgende fotoudstilling med stemningsbilleder fra 
festivalen. De folk, der havde beholdt armbåndene på, kunne eventuelt komme gratis ind. 
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Spørgeskemaundersøgelse 

Stamdata 
Spørgeskemaet er udfyldt af 39 ingeniørstuderende2

 

, som på opdrag af Oticon A/S og Roskilde 
Festival har udført målinger af lyd ved festivalens scener. 

Aldersfordeling. Figur 4.1 
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41%

23%
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Aldersfordeling

 
Kønsfordeling. Figur 4.2 

Mand Kvinde

92%

8%

Kønsfordeling

                                                
2 De 39 ingeniørstuderende er sammensat af 36 mænd og 3 kvinder. 
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Musikgenrer. Figur 4.3 

 
Spiller du selv musik? Figur 4.4 

Ja Nej 

31%

69%

Spiller du selv musik?
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Hvilket instrument? Figur 4.4.1 

33%

0%

8% 8%

17%

8%

17%

Hvilket instrument?

 
 
 
 

Med hvem spiller du? Figur 4.4.2 

Et band For mig selv

25%

75%

Med hvem spiller du musik? 
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Anvender du elektronisk udstyr? Figur 4.4.3 

Ja Nej

67%

33%

Anvender du elektronisk udstyr?

 
 
Hvilket? 

- Mikrofon 
- Novation synthesizere og en sequencer 
- Ableton Live + DJ udstyr (CD-afspiller, vinyl, mixer) 
- Digidesign Pro Tools LE med plugins – laver trommer, bas og keyboard deri. 
- Eden Nemesis basforstærker, Moogerfooger 101, low-pass filter.    

 
Koncertbesøg ud over Roskilde Festivalen. Figur 4.5 

Mere end 12 
gange 

6-12 gange 3-6 gange 1-3 gange

5%
23% 26%

46%

Koncertbesøg udover 
Roskilde Festivalen

Årligt

 
 



 
 

Danmarks Tekniske Universitet 
Institut for Informatik og 
Matematisk Modellering 

Richard Petersens Plads 
Bygning 321 
2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.  45 25 33 51 
Dir.  45 25 34 11 
Fax  45 87 25 99 

 sekretariat@lydteknologi.dk 
reen@imm.dtu.dk 
www.imm.dtu.dk         

 

41 

Dagligt musikforbrug. Figur 4.6 

På selv at spille På at lytte til musik På at læse om musik

71%

8%

95%

21%

33%

5%7%

41%

0%0% 0% 0%0% 0% 0%

Dagligt musikforbrug 
0 timer 1 time 2-3 timer 4-5 timer 6 timer eller derover

 
Lydanlæg. Figur 4.7 
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Lydanlæg
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Lyd- og oplevelseskvalitet 
 
Lægger du ofte mærke til lydkvaliteten? Figur 5.1 

Altid  Aldrig  Nogen gange

59%

3%

38%

Lægger du ofte mærke til lydkvaliteten, når du 
er til koncert eller i byen?

 
 
Kommentar: 

- Hvis kvaliteten er ringe, bemærker jeg det! 

 
 
 

Hvad er dit generelle indtryk af lydkvalitet? Figur 5.2 

Generelt god 
kvalitet  

Meget blandet  Ofte dårlig 
kvalitet  

28%

59%

13%

Hvad er dit generelle indtryk af lydkvalitet, når 
du er ude og høre musik?
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Spørgsmål: Når du har en dårlig lydoplevelse, hvad skyldes det så? 

 
Kommentarer vedrørende lydstyrken: 

- Hvis lyden er alt for høj. 
- Hvis der er skruet så højt op, at man skal bruge ørepropper, hvilket så medfører dårlig 

lydopfattelse. 
- Hvis lyden er for høj og der typisk er alt for skarp diskant.  
- Unødvendigt højt lydniveau. 
- Når nogle lyde skærer i ørerne. 

Kommentarer vedrørende uklarhed i lydbilledet: 

- Forvrængning af lyden.  
- Dårligt lydbillede: Hvis bassen er for fremtrædende i forhold til resten, eller hvis sangeren drukner i 

resten af musikken.  
- Distortion eller for meget og for konstant tryk på lave frekvenser. 
- Dårlig afstemning eller manglende balance mellem vokal og instrumenterne. 
- Overstyring af lyden. 
- For meget rungende bas. 
- Dårlig indstilling af equalizer. 

Kommentarer vedrørende lydmanden: 

- Dårlige lydteknikere.  
- Lydmanden tror jeg – men der bliver ofte rettet op på det i løbet af koncerten 

 
Andre kommentarer: 

- Dårlig akustik i små lokaler. 
- Dårlig akustik eller bare generel dårlig opsætning. 
- Højtalernes placering. 
- Lydoplevelsen er altid afhængig af omgivelserne – f.eks. menneskerne omkring én. 
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Hvad betyder lydkvaliteteten for en god koncertoplevelse? Figur 5.3 

3%
13%

29%

47%

11%

Hvad betyder lydkvaliteten for en god 
koncertoplevelse på en skala fra 1-5? 

 
Hvad skaber en god lydoplevelse? Figur 5.4 

Klarhed i 
lydbilledet 

Tilpas 
lydstyrke 

Hvor jeg 
står 

Mit humør Andet  

87%
74%

33% 33%

5%

Hvad skaber en god lydoplevelse?

 
 
Kommentarer:  

- Lydoplevelsen varierer selvfølgelig alt efter, om man står lige foran en højtaler eller om man står 
ca. midt i salen. 

- Stemningen i sig selv spiller en vigtig rolle. 
- Klarhed er ikke fuldstændig altafgørende, tilpas lydstyrke er virkelig vigtigt og hvor jeg står under 

koncerten er med til at optimere oplevelsen. 
- Afhænger af hvem jeg er til koncert med og bandets show. 
- Det er et sammensurium af det hele - en god lydoplevelse er en god koncert! 
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De bedste lydoplevelser på Roskilde Festivalen. Figur 5.5 

54%

29%

9%
14%

6% 9%
3%

11%

På hvilke scener på Roskilde Festivalen har du 
haft de bedste lydoplevelser? 

 
 
 
Kommentarer: 

- Orange – uden ørepropper, men behageligt! 
- Jeg har hørt noget om, at lyden skulle være bedst i 2. bås på Orange. Der var fantastisk lyd til 

koncerten med Tool – klart og godt lydniveau. 
- Orange scene da Roger Waters spillede. Det var i orden! 
- På Orange scene er der en god lydgengivelse, men det afhænger meget af placering. 
- Der er bedst bas på Orange. 
- Koncerter fra Orange er de eneste, jeg har oplevet. 
- På Orange scener er der mange mennesker, og på Arena er stemningen mere intim. 
- Kunstnerne på Arena og Orange har stor fokus på at give publikum en god lydoplevelse. 
- Lyden til Mew på Arena var ret god. 
- Lyden på Arena og Pavillion er ikke så påvirket af vind og afstand. 
- Astoria er scenen, der kontrollerer lyden bedst. 
- Har haft mine bedste lydoplevelser i Astoria og sådan – nok fordi de er ”indendørs”. 
- Astoria + Cosmopol:  Gode musikere/DJ’s og lydmændene er godt forberedte. 
- Måske nok Cosmopol. Som jeg husker det, var lyden massiv uden at være forvrænget.  
- På Odeon er musikerne rigtig dygtige samtidig med, at lyden er rigtig god. Man kan tydeligt høre 

alle musikerne på scenen. 
- De lukkede scener kan bedre styre lyden. 
- Mine bedste lydoplevelser har mest haft noget at gøre med bandet.  
- Der kan være god lyd fra alle scenerne! 
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De dårligste lydoplevelser på Roskilde Festivalen. Figur 5.6 

35% 35%

12%

0%

12%
6%

0%

På hvilke scener på Roskilde Festivalen har du 
haft de dårligste lydoplevelser?

 
 
 
Kommentarer: 

- Vinden og regnen tager lyden på Orange. 
- Volbeat på Orange Scene var fedt, men lyden kunne godt være skruet mere op. 
- På Orange er der ’crap-lyd’. Det er for stor en plads med for mange mennesker. 
- Der er meget skiftende lydkvalitet fra Orange på grund af afstand og vind. 
- Hvis man kommer for tæt på delay stationerne, er lydbilledet ganske forfærdeligt på Orange. 
- Generel for høj lyd på Arena. 
- Det er som om, at det runger lidt på Arena.  
- Har oplevet et for dårligt lydbillede på Arena op til flere gange. 
- Lyden fra Odeon var ringe, men jeg stod heller ikke optimalt. Har generelt ikke haft gode 

lydoplevelser fra denne scene. 
- Jeg har ikke haft nogen dårlige lydoplevelser endnu. 
- Jeg kunne aldrig høre forsangeren på Pavillion. 
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Spørgsmål: Har du lydoplevelser på andre steder (pladsen, campen…) end fra 
scenerne?  

- DJ set fra Promillescenen på campingpladsen, med udmærket lyd. 
- Både Promillescenen, Van Damme Camp og Bayern Camp har store lydanlæg. 
- Lyden og musikken fra skate-scenen var faktisk ret god. 
- Lyd fra vores lejranlæg. 
- Vi har et anlæg med. Nogle gange lyder det fedt, men når det bliver ”slidt”, lyder det ret smadret. 

Jeg tror, at det er enhederne, der ikke holder. 
- Der er rigtig mange hjemmebyggede lydanlæg på campingpladsen. 
- Det er vigtigt, at ens egne anlæg kan spille højt nok for at overdøve de andre. 
- Man kan tit høre bas, når man går rundt på pladsen og campen. 
- Der er generelt meget larm på festivalen, men det er ikke ulideligt.  
- Der er masser af lydindtryk fra alle kanter, når man går rundt på pladsen. 
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Studievalg & uddannelse 
Studiested. Figur 6.1 

DTU Aalborg Universitet
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Studiested

 
 
Hovedfag / linje. Figur 6.2 
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Hovedfag / linje

 
 



 
 

Danmarks Tekniske Universitet 
Institut for Informatik og 
Matematisk Modellering 

Richard Petersens Plads 
Bygning 321 
2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.  45 25 33 51 
Dir.  45 25 34 11 
Fax  45 87 25 99 

 sekretariat@lydteknologi.dk 
reen@imm.dtu.dk 
www.imm.dtu.dk         

 

49 

Spørgsmål: Hvad fik dig til at læse til ingeniør? 

- Jeg har altid haft en interesse for, hvordan ting virker. 
- På grund af anvendelsen af naturvidenskab. 
- Uddannelsen lød spændende. 
- På grund af nysgerrighed. 
- Jeg har teknisk interesse. 
- Fordi jeg er glad for matematik. 
- For at få et udfordrende job. 
- Jeg vil gerne producere reel værdi. 
- Ved en tilfældighed. 
- Muligheden for at arbejde med produktforbedring. 
- Muligheden for at udvikle noget nyt og spændende. 
- Fordi jeg har en Ole Opfinder i min mave. 
- På grund af tanken om at arbejde på kanten af teknologien. 
- For at få et indblik i teori med mere i diverse tranducere. 
- Det lød som en god idé. 
- Jeg havde et ønske om at kunne lave gode musikanlæg, HiFi. 

 

 
Læser du en retning, der beskæftiger sig med signaler/lyd? Figur 6.3.  
 

 

Mand Kvinde I alt

67%

33%

64%

33%

67%

36%

Læser du en retning, der beskæftiger sig med 
signaler/lyd? 

 
 
Kommentarer: 

- Jeg har haft forskellige fag, hvor signaler analyseres på diverse måder. (Læser elektroteknologi) 
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- Jeg har haft fag i digital signalbehandling. Jeg tager det dog igen, da jeg ikke havde lært om 
teorierne inden, hvilket gjorde det lidt svært at følge med. Jeg har også haft noget med 
signalbehandling at gøre i matematisk modelleringsfag. (Læser matematik og teknologi) 

- Jeg har mest haft undervisning i optiske signaler, men det er næsten det samme. (Læser teknisk 
fysik) 

- Lydsyntese/behandling. (Læser medialogi) 
- Reguleringsteknik. (Læser elektroteknologi) 
- Dimensionering af højtalere og mikrofoner. (Læser akustisk teknologi) 
- Hørelses signalbehandling, lydfelter og elektroakustik. (Læser elektro- og akustisk teknologi) 
- Psycho-akustik og transducer teknologi. (Læser elektro- og akustisk teknologi) 
- Vi har kurser inden for området. Det er grundkurser, hvorefter man kan vælge flere fag, som går i 

dybden. (Læser elektroteknologi) 
- Lyd er ikke en stor ting på fysiklinjen, men da det da er et grundlæggende fysisk fænomen, er der 

selvfølgelig kurser indenfor området. (Læser fysik- og nanoteknologi) 

 
 
Spørgsmål: Hvorfor tror du, at der er så forholdsvis få kvinder på 
ingeniørstudierne, og kunne man gøre noget, så der kom flere? 

- Ingeniørstudierne har ikke den store naturlige interesse for piger. 
- Studiet er sociologisk uattraktivt for piger. 
- Ingeniørstudierne har et dårligt brand. 
- Det er utrolig retningsafhængigt. Nogle retninger appellerer bedre til piger, såsom biologi, sundhed 

og medicin. Men er det overhovedet så vigtigt at fokusere på det? 
- Fordi piger generelt er bedre til andre ting. 
- Fordi der er en gammel tradition for, at ingeniørstudiet er et mandefag. 
- Folk vælger allerede om de vil være ingeniører eller ej i gymnasiet i 1. og 2.g, og der har DTU slet 

ikke nået at få fat i/kontakt til pigerne. 
- Fordi ingeniørstudiet har et nørdet omdømme. 
- Studiet burde være mere tværfagligt, hvis man vil have fat i pigerne. 
- Kvinder mangler interesse for naturvidenskab. 
- Studiet er for objektivt, og for lidt subjektivt. 
- Der kommer sikkert flere piger på studiet om et par år. Der er mange piger i gymnasiet nu, som 

kunne finde på at vælge studiet om et par år. 
- ’Design og Innovation’ samt ’Sundhed og Produktion’ gør uddannelsen mere tværfaglig og kreativ 

og knap så ensporet, hvilket med tiden vil tiltrække flere piger. 
- Bedre oplysningskampagner om studiet kunne måske hjælpe. 
- Ændre imaget væk fra det nørdede. 
- Min retning, elektroteknologi, appellerer meget til drengerøven med lyd, robotter og 

rumfartsteknologi. Det er ikke lige det, de fleste piger drømmer om. 
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- Man kunne afholde en slags ”elektroweekend” kun for piger. 

 
Spørgsmål: Har du nogen gode ideer til, hvad der i det hele taget kunne tiltrække 
flere unge til ingeniørstudier? 

- Øget fokus på matematik i grundskolen og bedre branding. 
- Bedre ideer og ”opvisning” af hvordan ting bliver lavet og fungerer. 
- Obligatoriske ture til Experimentarium og diverse science-shows. 
- Information om hvilke jobs uddannelsen kan ende med. 
- DTU burde komme tidligere ud af starthullerne. 
- Bedre matematikundervisere i gymnasiet. 
- Flyt DTU til København. 
- Lægge vægt på de ingeniørstuderende og deres spændende oplevelser med studiet. 
- Fremvise de resultater som de ingeniørstuderende og forskerne er kommet frem til. 
- Faglige og økonomiske incitamenter. 
- Man burde køre en bedre markedsføring. Reklamerne i øjeblikket, som slår på, at det er lidt nørdet 

at være ingeniør, holder ikke. 
- Der er ikke nok studiepladser på f.eks. fysik, hvilket begrænser uddannelsen. 
- Mere reklame på gymnasierne. Evt. en ordning hvor man kan blive ingeniørstuderende for en uge. 
- Præsentation af indholdet af studierne på en spændende og innovativ måde – det sker nemlig ikke i 

særlig høj grad på AAU. 
- Højere SU og et mere fastlagt studie, hvis det er det man ønsker. (Jeg er selv diplomuddannet). 
- Ingeniørprojekterne på Roskilde Festivalen lavet af de studerende er et godt initiativ, og giver god 

opmærksomhed. 
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Nye ideer 
 
Ideer til lyden foran scenen  

 
- Det største problem som publikum har, at der er for mange mennesker til koncerterne, hvilket 

fjerner fokusset fra lyden. 
- For os ’gear-ludere’ er det jo altid sjovt at se den nyeste teknik upfront. Producenterne kunne 

derfor oprette telte på pladsen, hvor de kunne demonstrere de nyeste højtalere, headsets, mic’s 
osv. 

- Man kunne få hi-fi producenterne ud på festivalen, og dermed også skabe opmærksomhed omkring 
god lyd i ens hjem, bil, etc. 

- (Bedre) uddannelse af lydteknikerne.  
- Drop dBA måling af lydtrykket ved koncerterne. Det fører alligevel bare til, at lydteknikerne 

forsøger at opnå det maksimalt tilladte lydniveau i stedet for at fokusere på kvalitet. 
- Skru ned for lyden generelt. 
- Jo mere spredte højtalerne er, des mere ensartet er lyden, og man kunne derfor med fordel sprede 

højtalerne lidt ud. 
- Mindre fokus på lydstyrke og mere fokus på lydkvalitet, og sæt en stopper for den rungende bas – 

det lyder hverken godt eller naturligt. 
- I stedet for den klassiske stereoanlæg-opstilling med to grupper af højtalere – en på hver side – 

kunne man have mange flere højtalere fordelt over hele bredden af scenen. Der spilles alligevel kun 
mono til de fleste koncerter, og dermed ville det ikke være helt så kritisk, om man stod lige foran 
en højtaler eller om man stod inde i midten, helt foran, hvor lyden ofte er ret mudret.   

- Sæt mere bas på baghøjtalerne på Orange Scene. 
- Hurtigere basenheder på Orange Scene 
- 21”twin er for stort til trance-koncerter.  
- In-ear speakers. Hørebøffer blæser lyden ud, selvom det er en speciel oplevelse med total stilhed. 
- Gør mere brug af surroundlyd, såsom ved Roger Waters koncerten på Orange Scene. 
- I USA har man lavet et ’flashmob’-arrangement: Alle henter den samme Mp3-fil, som nogen har 

lavet, mødes på det samme sted og afspiller filen på præcis samme tid fra deres Ipods. Det kunne 
være en rasende, fed idé at afprøve på festivalen.  
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Ideer til lyd og musik på pladsen 

 
- Festtelte med musik rundt omkring ved servicecentrene på campingpladsen. 
- Skab bedre mulighed for opladning af bilbatterier. 
- Jeg kunne godt tænke mig en side, hvor man gennem mobilen kan høre klip fra de optrædende 

bands. 
- Der kunne tænkes i muligheden for forskellig lyd, f.eks. en del, hvor der er større fokus på bestemte 

lydindstillinger.  
- Generelt burde man ikke spille så højt, at folk er nødsaget til at bruge ørepropper. Roskilde 

Festivalen nedsætter ikke lyden konstant over alle frekvenser, så noget bliver mere dæmpet end 
andet, hvilket giver dårlige lydoplevelser.  
 
 

Ideer til lyd før, under og efter en festival 

 
- Jeg savner flere folk, der render rundt og spiller musik nede på campingpladsen. 
- Det kunne være rigtig fedt med podcasts omkring events, programmer og diverse info om de 

bands, der spiller.  
- Kunne være vildt fedt med podcasts af alle koncerter efterfølgende.  
- Podcasts er en genial idé til at udbyde information om bandsene inden og evt. efter festivalen. 
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