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Ljud är en otroligt viktig del av din spel- 
upplevelse. Tänker du igenom stegen i den 
här guiden när du väljer headset så kommer 
du hitta något som passar dig riktigt bra. Vissa 
grejer är rekommendationer medan andra 
saker alltid kommer vara en smaksak. Jag själv 
använder 50 mm speakers med väldigt sänkt 
bas och höjd diskant för att lättare kunna höra 

fotsteg och riktning när det smäller mycket i 
spelet. Lycka till! 
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HEATONS GUIDE 
TILL GAMINGHEADSET

Oavsett vad du spelar så är ljudet en stor del av gaming! Dels lyfter 
riktigt bra ljud gaming-upplevelsen till nya höjder. Men ljudet är även 
ett viktigt verktyg när du spelar. Du vill kunna höra fotsteg bakom dig 
glasklart och så tidigt som möjligt. Bra ljud är helt enkelt inte bara 
något som ger en maxad upplevelse, det kan även vara skillnaden 
mellan liv och död. Tekniken har kommit långt. När jag  
började under VM 2001 hade jag ett par riktigt kassa 
Microsoft-lurar i hårdplast. Man kan lugnt säga att 
vi har kommit lite längre idag. Det kan man även 
säga om utbudet. Det finns tusentals modeller 
i priser från några hundralappar till några 
tusenlappar. Så hur väljer du rätt? Den här 
guiden är en bra början på vägen till de mest 
optimala gaming-lurarna för dig.
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100 – 499 kr
Här hittar du instegsmodellerna. 
Perfekt om du är nybörjare eller 
vill testa på gaming.

500 – 999 kr
Om du går upp i pris får du oftast 
bättre ljudkvalitet och bättre 
mikrofon. Även de trådlösa 
headseten brukar börja på den 
här nivån.

1 000 – 3 000 kr
Här hittar du top-of-the-line- 
grejerna. Det skarpaste ljudet 
och bästa möjliga kvalitetskänsla.

BUDGET

Det första du ska göra är att fundera över är vad du tänkt använda lurarna till. Är det enbart 
till PC? Eller vill du även använda dem till din konsol? Då får du titta på modeller som 
stödjer både och. Är det viktigt att du ska kunna använda dina lurar även till musik så är 
det en viss typ av lurar som är bättre än andra. En bra gaminglur har nämligen sänkt bas 
och höjd diskant – för att du t.ex. ska kunna höra fotstegen i spelet. Samtidigt blir de rätt 
värdelösa att lyssna på musik i. Så fundera över dina preferenser.

Jag tycker att over-ear-lurar är betydligt bättre än on-ear. De trycker inte på örat.  
Jag föredrar också öppen design för känslans skull. De släpper igenom mer ljud men 
blir inte lika varma och instängda. Men om du har massor av folk eller kanske barn 
som springer omkring bakom dig ska du förstås ha sluten design. Sen finns också 
skillnaden mellan 50 mm och 40 mm högtalarelement. 50 mm är ofta lite dyrare och 
ger ett större ljudomfång men större storlek betyder nödvändigtvis inte att de alltid 
är bättre, utan mer att de ger ett större ljud. Det kan vara bra för att till exempel höra 
fotsteg i CS. Tills sist är det frågan om läder- vs tyg-muffar. Läder isolerar ljudet bättre 
men kan bli lite väl varmt på sommardagarna.

Jag skulle inte köra trådlösa lurar om jag tävlade men det är mest av vidskepliga skäl,  
att det kanske kan finnas en chans att tappa bråkdelar av sekunder i överföringen.  
Men om du inte är proffs så kan det absolut vara värt att slippa en till sladd som skräpar 
på bordet. Den trådlösa tekniken blir också bara bättre och bättre och är idag i princip 
i nivå med trådbundet. Överföringen är dessutom olika viktig beroende på spel. När du 
t.ex. kör MOBA (Multiplayer online battle arena) så är det inte lika kritiskt medan om du 
kör FPS (First person shooter) så kan minsta tapp skilja mellan liv och död.

För många är design en enormt viktig del i alla deras gamingprylar medan för andra 
kunde det inte spela mindre roll. Oavsett så är design alltid en smaksak så här handlar 
det bara om en sak: Vad tycker du är snyggt? Vill du ha stilrena lurar eller vill du ha 
lurar i Hulken-grönt med blinkande lampor? Du vet själv vad du gamear bäst i. Du kan 
läsa mer om våra olika gamingstilar på NetOnNet.se

Vissa lurar har extrafunktion så som medföljande mjukvara där du själv kan justera 
ljudinställningar. Det är bra för då kan du dra ner basen och höja diskanten när du kör 
FPS (First person shooter) men sen höja basen igen när du vill använda lurarna till att 
lyssna på musik. En annan viktig funktion är att mikrofonen måste vara lätt att slå av 
och på. Den får inte heller ta upp kringljud från din närmiljö, för det blir oerhört   
irriterande för dem du spelar med.
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ON-EAR OVER-EAR
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PÅ NETONNET.SE/KLUBBHYLLAN HITTAR DU FLER GUIDER OCH TIPS FRÅN VÅRA EXPERTER.


