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HVAD ER GOD LYD?
3 VIGTIGE OVERVEJELSER

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



INTRO
Lyd er en vigtig faktor, men hvad gør den mere specifikt i forhold 

til koncentration, forståelse, samarbejde, oplevelse og i sidste ende 

udbytte?

I dette whitepaper vil vi forsøge at besvare spørgsmål som oven-

stående, men også kigge nærmere på hvilke konsekvenser dårlig 

lyd kan have, og hvordan lyden påvirker os. 

Til sidst vil vi komme med nogle tips til dig, der skal til at inve-

stere i et lydsystem, så du bedst muligt kan sikre dig, at det bliver 

den helt rigtige investering i første forsøg.

Indhold
S. 3 .............................................. Hvor vigtig er god lyd?

S. 3 .............................................. I mødelokalet

S. 4 .............................................. Dækning, styrke og tonebalance

S. 4 ............................................. Vigtige overvejelser

S. 5 ............................................. Yderligere info

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk AVC er medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
IN

 G
ARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENING

• D
IN GARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENINGEN



HVOR 
VIGTIG ER 
GOD LYD?
Den gode lyd har betydning på mange områder, og den bliver som 

regel først bemærket, når den ikke er i tilstrækkelig god kvalitet. 

Den kan være afgørende for udbyttet af et møde, for første-

håndsindtrykket af virksomheden, for butikkens meromsætning 

– ja for selve helhedsoplevelsen. 

Bliver den rette musik spillet i de rette omgivelser, og med den 

rette lydstyrke kan den skærpe koncentrationen, få kunder til at 

blive længere og købe mere, få fans til at komme igen og igen og 

igen ect. Musikken kan bruges til at segmentere, så du lokker det 

rette segment ind og holder de andre ude. 

Musik og lyd kan skabe en stemning, kan sætte følelser i gang, 

og kan som sagt medvirke til at omsætningen eller indsatsen øges 

– hvis altså kvaliteten er god nok.

I MØDE-
LOKALET
Alle aspekter af et møde har en effekt på deltagerne, lige fra hvor 

man sidder, rumklangen, lyden, lyset i lokalet m.v. Dette er især 

sandt i de sanserige miljøer, som stimulerer deltagernes hjerne og 

opfordrer til indlæring og opmærksomhed. I møder, hvor lyd un-

derstøtter det visuelle skabes en større forståelse, og deltagerne 

har en højere tendens til at engagere sig.

Forestil dig f.eks. at du træder ind i et konferencelokale velfor-

beredt og klar til et videomøde med dine vigtigste interessenter. 

Videodelen virker fint, men et øjeblik inde i din introduktion afbry-

der en af deltagerene, da vedkommende ikke kan forstå, hvad du 

siger – den velkendte ”kan du ikke tale højere?”. Baggrunds-

støjen gør, at du har svært ved at tyde, hvad deltageren spørger 

om. Du har brug for, at det her møde forløber uden tekniske 

problemer, så det er præcist lige så effektivt, som hvis alle delta-

gere havde været i samme rum. Dårlig lyd på arbejdspladsen er 

et problem, som mange lider under og kompenserer for dagligt. 

Ingen er undtaget, om det er direktøren der briefer en administra-

tiv medarbejder, en sælger der præsenterer for en kunde eller en 

marketingsafdeling, der samarbejder med et bureau. En dårlig 

lydoplevelse ved en konference kan være med til at skabe frustra-

tioner, tidsspild og misforståelser, som kan sætte din virksomhed 

i et dårligt lys.

I et stort lokale, hvor det er essentielt at blive hørt klart og tydeligt 

i alle hjørner, har du brug for et lydsystem med høj kvalitetslyd. En 

investering i den rigtige lydteknologi giver dig mulighed for at 

maksimere rummets funktion, og sikre en glat kommunikation 

mellem taler(e) og deltagere. I konference- og mødelokaler er klar 

lyd en direkte katalysator til gode møder og præsentationer. Lo-

kalet i sig selv kan tage sig smukt ud, men den rigtige lyd- og 

kommunikationsløsning er en mere vigtig faktor i forhold til suc-

cesfulde events og aktiviteter.

Med et professionelt lydsystem på plads er chancerne for inden- og 

udendørs distraktioner minimeret. Eftersom mange medarbejdere 

samarbejder over længere distancer og ikke kun på selve arbejds-

pladsen, og virksomheder samarbejder med klienter på globalt 

plan, er der i dag ofte brug for collaboration og videokonference. 

I forhold til at arbejde med videokonference er det vigtigt at have 

god lyd på alle de involverede lokationer. Hvis det ikke er tilfældet, 

opnår virksomheden ikke den værdi, som en optimal videokonfe-

renceløsning ellers ville give. Det gælder både mikrofoner og 

højttalere. Hvis du ikke kan forstå hvad der bliver sagt, eller sidder 

tilbage med et ”tungt hoved” efter intens koncentration til ethvert 

møde, mister videokonferencen sin funktion og derved sin værdi.
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DÆKNING, 
STYRKE 
OG TONE-
BALANCE
Hvis du skal lave et godt taleanlæg, er det vigtigste, at lyddæknin-

gen er jævnt fordelt over hele området. Højttalerne må ikke over-

lappe hinanden. Hvis højttalerne bliver placeret for tæt på hinanden, 

vil det skabe et ekko, og hvis de er for langt fra hinanden, vil der 

være huller, hvor lyden enten er for lav eller slet ikke kan høres.

Lydstyrken skal matche behovet over hele det dækkede område, 

hvis det er for højt mister folk koncentrationen, hvis det er for lavt 

kan de ikke modtage informationen.

Tonebalancen skal være i orden. Det vil sige, at du skal høre lige 

meget bas, diskant og mellemtone, så din stemme bliver reprodu-

ceret naturligt, og så man hører, hvem der taler. Hvis lyden er 

dårlig, bider du mærke i det, men hvis den er god, fokuserer du på 

den information, der bliver afgivet.

Det skal også tages ind i overvejelserne om hvorvidt folk sidder ned, 

står op eller gør begge dele. Hvis folk sidder ned, kan du have en 

større spredning på højttalerne, men hvis de står op, kommer folks 

ører tættere på højttalerne, og de dækker derfor ikke lige så godt.

Der er udviklet en rettesnor til loftmonterede højttalere, hvor man 

kan regne ud, hvor stor spredningen mellem højttalere der skal 

være. Du tager montagehøjden og fratækker lyttehøjden, som er 

1.2 m siddende og 1.6 m stående, dernæst ganger du resultatet 

med den ønskede kvalitetsfaktor.

(montagehøjde – lyttehøjde) x kvalitetsfaktor = m ml. højttalere
For minimumskvalitet gang med 3, for standardkvalitet gang med 2.5 og for pre-
miumkvalitet gang med 2 .

Vi anbefaler, at man tager kontakt til professionelle for præcise 

beregninger, da der er flere faktorer end beskrevet her, så som 

rummets materialer, møbler m.m.

VIGTIGE 
OVERVEJ-
ELSER
Vi kommer her med nogle overvejelser, man bør tage sig, når man 

står over for en investering i et lydsystem. 

1. Prioritér kvalitet
Et problem der ofte opstår er, at folk undervurderer, hvor vigtig 

kvaliteten er i forhold til opgaven. Ligesom så mange andre steder 

hænger pris og kvalitet unægteligt sammen, og det forkerte valg 

af højttalere kan have store konsekvenser for lyden og oplevelsen 

i sidste ende.
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En højttaler går i højere grad ind under kategorien mekanik og 

ikke elekronik. Rammen skal være robust, det skal være et orden-

ligt kabinet, magneten skal være i orden og membranen skal være 

lavet rigtigt - så vil lyden have en høj kvalitet. Hvis der spares på 

produktionen af en eller flere af disse elementer, vil kvaliteten dale 

tilsvarende.

2. Overvej anvendelse
Man bør grundigt oveveje, hvad lokalet skal bruges til. Kravene til 

et lydsystem varierer meget alt efter, om der kun skal gengives 

talelyd, afspilles musik, afholdes koncerter etc. Hvis man eksem-

pelvis laver et lydsystem i en hal eller en kantine, kan man som 

udgangspunkt godt tænke, at det kun skal bruges til tale. Men 

ofte vil man opleve, at musik bliver et efterspurgt gode eller 

nogle gang ligefrem en nødvendighed det pågældende sted, 

hvilket kræver en anden type løsning, f.eks. skal højttalerne have 

en vis størrelse, hvis der skal spilles fest- eller livemusik.

3. Vælg rigtigt første gang
Forberedelse og kompetent rådgivning kan stort set altid betale 

sig. Der findes muligheder for at få beregnet, hvor høj taleforstå-

ligheden er i et givent rum, samt hvad efterklangstiden er. Talefor-

stålighed kan måles med en værdi, som er internationalt kendt 

som STI (speech transmission index). Dets højere STI jo større 

chance for, at vi kan forstå, hvad der bliver sagt. Der tages højde 

for rummets givne dimensioner, byggemateriale og indretning, og 

der er mulighed for som kunde, at kunne få en visualisering af den 

færdige løsning. På visualiseringen vil man kunne se, hvor højt-

talerne vil sidde i rummet, og hvilken effekt det har på lyden. På 

den måde, vil man også kunne se hvilken model/type af højtta-

lere, der er optimale i forhold det specifikke rum.

YDER-
LIGERE 
INFO
Der er mange forskellige lydløsninger. Løsninger som også er 

fremtidsorienterede og langtidsholdbare. Vi har her blot beskrevet 

et udpluk af overvejelser og behov, men de er sjældent ens, derfor 

kan det altid betale sig at få kompetent rådgivning forud for en 

investering.

Står du og overvejer en lydløsning, og vil du gerne fra start så godt 

som muligt og opnå den rigtige løsning i første hug, så er du altid 

velkommen til at kontakte os for vejledning, en eventuel måling 

eller beregning af STI.

Vi har mere end 60-års erfaring i AV-branchen, og har et af de 

mest dedikerede og vedholdne team indenfor branchen. Sammen 

har vi leveret audio og visuelle løsninger til såvel private som of-

fentlige virksomheder over hele landet.

Du kan læse mere om lyd på www.avc.dk eller se vores cases.
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https://www.avc.dk/kontakt/
https://www.avc.dk/kontakt-avc/team/
https://www.avc.dk/cases/

