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Abstract 
 
Cross-border collaborations between acousticians and architects/designers are 
currently found in many areas, however, the gap between the working disciplines of 
the two occupational groups is still extensive. The main difficulty can be found 
within the two groups’ actual work process, where there is a substantial need for 
integration. 
By developing common working methods for these two occupational groups, one 
increases the chances of intensified communication, as well as stronger cross-border 
collaboration. This thesis is utilized in order to create a questionnaire with the 
purpose of functioning as an interdisciplinary tool, this to bring the occupational 
groups closer to each other. 
 
The questionnaire is created within the frame of the research project Nordic 
Innovation Center (NICe) - “Sound Design of Open-Plan Offices” – a project 
operated by leading acoustic companies in the Nordic region. The aim of the 
research project is to create qualitative methodologies in order to measure the sound 
quality in large open-plan offices. The questionnaire is intended to be utilized as a 
compliment to acoustic measurements, and thereby function as a tool for design 
measures of large open-plan offices. Its purpose is to aid acousticians as well as 
architects and designers to identify the most prominent disturbing elements in this 
type of office environment. 
 
The report presents the various steps by which the questionnaire is developed, as 
well as its final version. The questionnaire covers not just the perception of the 
sound environment, but also psychosocial criteria and the attitude to the physical 
design of the workplace. The results and final conclusions, in the form of 
questionnaire answers and analysis of the test circular, clarify the significance of 
utilizing questionnaires as a compliment to room- and psychoacoustic 
measurements. Further, the results locate the importance of obtaining the knowledge 
regarding the sound environment from the users of these types of premises.



 

Sammanfattning 
 
Gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan akustiker och arkitekter/designers 
existerar idag på många håll men gapet mellan arbetsdisciplinerna är fortfarande 
alltför stort. Den största problematiken ligger i arbetsmetodiken hos de olika fälten 
där det finns ett stort behov av integration. Genom att utveckla gemensamma 
arbetsmetoder för dessa yrkesgrupper ökas chanserna till en bättre kommunikation 
och ett starkare samarbete över gränserna. Examensarbetet har använts till att 
framställa en enkät med syftet att fungera som ett interdisciplinärt verktyg för att få 
yrkesgrupperna att närma sig varandra.  
 
Enkäten är skapad inom ramen för forskningsprojektet NICe (Nordic Innovation 
Center) – Sound Design of Open-Plan Offices – ett projekt drivet av ledande 
akustikföretag i Norden med målet att skapa kvalitativa mätmetoder för att bedöma 
ljudkvaliteten i storrumskontor. Enkäten är avsedd att användas som komplement till 
akustiska mätningar och fungera som ett redskap vid designåtgärder av 
storrumskontor. Dess syfte är att hjälpa såväl akustiker som arkitekter och designers 
att utröna de kraftigaste störningsmomenten i dessa kontorsmiljöer.  
 
I rapporten presenteras stegen i framställandet av enkäten samt dess slutliga form. 
Enkäten behandlar utöver uppfattningen om ljudmiljön såväl psykosociala kriterier 
som attityden till arbetsplatsens planlösning. Resultat och slutsatser, i form av 
enkätsvar och analys av testutskick, klargör betydelsen av att använda enkäter som 
komplement till rums- och psykoakustiska mätningar och vikten av att nå kunskaper 
om ljudmiljön hos brukarna av en lokal.   
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund/Problemställning 
 
Akustiktänkande har en naturlig plats i alla design- och arkitekturprocesser och bör 
finnas med redan i planeringsfasen. Verkligheten idag ser ut på ett annat sätt och 
kommunikationen akustiker, arkitekter och designers emellan är begränsad. Här 
finns ett behov av en ökad kommunikation samt en utveckling av ett gemensamt 
språk för att förhindra felaktiga tolkningar. Då språkbruket och terminologin skiljer 
sig mellan de olika yrkena kan detta leda till att dialogen försvåras och missförstånd 
kan uppstå. En stor del av problematiken ligger i de olika disciplinernas arbetssätt 
där det finns ett klart behov av integration. Att implementera akustik i arkitekt- och 
designprocessen och göra det begripligt för fler än verksamma akustiker torde vara 
en självklarhet. Lika viktigt är det att få dagens akustiker att inte underskatta 
estetiken utan värdera de visuella intrycken parallellt med ljudkvaliteten.  
 
Akustikerns arbetsprocess skiljer sig märkbart från designämnenas med sin 
strukturella metodik och väldefinierade utformning.  Inom arkitektur- och 
designområdet, som utgör en viktig kontaktyta mellan teknologin och det mänskliga 
vardagslivet, läggs en större vikt vid just hantverket och arbetsprocessen.  
 
Design beskrivs som det inledande skede i en produktionsprocess då den tänkta, 
framtida produkten tilldelas sina egenskaper.1 Inom denna arbetsprocess möter 
designern verksamheter som innehåller etiska och estetiska frågeställningar som 
måste tas ställning till.2 Arbetsprocessen i sig är inom design ytterst viktig då den 
syftar till innehålls- och ändamålsbestämning av den slutliga produkten, resultatet. 
Designarbetets kärnproblem ligger i relationerna mellan form, funktion och struktur 
där man söker en balansgång mellan det funktionella och den subjektiva 
upplevelsen. 
 
Inom akustiken och många andra teknologibaserade ämnen finns en färdig metodik 
eller arbetsprocess där fokus ligger på resultatet mer än på vägen dit. Gapet mellan 
arbetsprocessernas natur har en stor del i de kommunikationsproblem som kan 
uppstå.  
Genom att skapa interdisciplinära arbetsmetoder via integration av det teknologiska 
angreppssättet inom akustiken med den arbetsprocess som tillämpas inom 
arkitektur- och designområdet, kan man öppna för ett nytt fält där yrkesgrupperna 
närmar sig varandra. Detta är ett ämne som delvis berörs inom Miljöpsykologin men 
har ett stort behov av utveckling och i dagsläget endast har ett fåtal verksamma. Det 
finns ett klart behov i arbetslivet av ett förbättrat samarbete och en klarare dialog 
yrkesgrupperna emellan.  

                                                
1 Lundequist, J.: Designteori och Informationsteknologi 
2 Lundequist, J.: Designteorins kunskapsteoretiska och estetiska utgångspunkter 
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Storrumskontoren är ett exempel på en akustiskt utsatt miljö och en arbetsplats där 
ljudmiljön är extremt viktig. Det är ur ett akustiskt perspektiv en intressant miljö 
som befinner sig i en ständigt pågående konflikt i gränslandet mellan det offentliga 
och det privata. Kontorsmiljön kan på ett sätt ses som en offentlig miljö med dess 
stora tillgänglighet och öppna planlösningar. Samtidigt måste de individuella 
arbetsstationerna fungera som privata rum där det finns plats för avskildhet och 
koncentration. I denna miljö är det tvunget att akustiker, arkitekter och designers 
planerar och arbetar tillsammans för att nå fungerande lösningar för en bättre 
arbetsmiljö.  
 
Enligt Svensk Standard (SS 02 52 68) rekommenderas en maximal ljudtrycksnivå på 
40 dB i kontorslandskap med kravet på en mycket god ljudmiljö. Den 
rekommenderade efterklangstiden (T60) är satt till 0,4 s vilket emellertid bör 
specialstuderas med avseende på bland annat möblering och reflekterande ytor3. 
Dessa värden tar dock inte hänsyn till de individuella skillnader som finns i 
uppfattningen av en god ljudmiljö. För att ta reda på dessa skillnader krävs att man 
genom utvecklingen av en enkät kan ställa frågan direkt till dem som dagligen 
arbetar i dessa miljöer. Vanligen mäts akustiken med mätmetoder ur rums- och 
psykoakustiken. Dessa mätmetoder räcker långt men når inte alla aspekter av hur 
ljudmiljön upplevs. De flesta rumsakustiska mätmetoder bygger på rum med en 
geometri som ger en god spridning av ljudenergin. Dessa är inte alltid passande vid 
mätningar av kontorslandskap med sin komplexa geometri, avsaknad av diffust 
ljudfält, mängder av ljudkällor och mottagare etc.  
 
Brennan tar upp ett flertal exempel där de anställda i storrumskontor rapporterat om 
missnöjen med distraktioner och störningar.4 Samtidigt har antalet sjukskrivningar i 
Sverige p.g.a. stressrelaterade faktorer vuxit de senaste åren vilket även ökar 
betydelsen av att undersöka relationen mellan hälsa och kontorsmiljöer.5 En dålig 
arbetsmiljö kan lätt leda till att trivseln på arbetsplatsen minskar. Trivseln är viktig 
såväl på individuell nivå som på organisationsnivå där det leder till mindre frånvaro 
och i längden betyder bättre resultat.  
 

1.2 Syfte/Mål 
 
Syftet med examensarbetet är att belysa de kommunikationssvårigheter som finns 
mellan akustiker6, arkitekter och designers och visa på vikten av en förbättrad 
metodik inom ett gränsöverskridande kunskapsfält med fästen i dessa tre discipliner. 
Målet är att genom detta arbete bidraga till kunskapsutvecklingen inom nämnda fält 
och på lång sikt etablera ett användargränssnitt för interdisciplinära kunskapsformer. 
 

                                                
3 Åkerlöf, L.: Byggnadsakustik 
4 Brennan, A., Chugh, J. S., Kline, T.: Traditional versus open office design, pp. 283 
5 Danielsson, C: Office enviroment, health & job satisfaction 
6 Med akustiker avses först och främst akustikkonsulter 



3 

Examensarbetet har använts till att ta fram en enkät specialiserad på storrumskontor 
för att utröna de anställdas inställning till ljudmiljön och vad som kan vara de mest 
störande ljudkällorna på arbetsplatsen. Enkäten utgör ett viktigt interdisciplinärt 
verktyg i en kvalitativ metodik för inventering och design av storrumskontor. Det 
finns ett flertal arbetsmiljöstudier som använt sig av enkäter men ingen tidigare som 
är specialiserad på denna typ av lokaler och som är så utförligt gjord.7 
 
Tanken är att enkäten ska användas som standard vid undersökningar av ljudmiljöer 
i storrumskontor. Användandet ska komplettera de rumsakustiska och 
psykoakustiska mätningar som utförs, t ex ljudtrycksnivå, efterklangstid, STI, AI 
etc.,  för att med säkerhet komma åt den upplevda ljudmiljön. Syftet är att kunna nå 
kvaliteter som är viktiga i designsammanhang vid förbättring av akustiska 
arbetsmiljön. Enkäten är avsedd att kommunicera med olika kategorier av 
människor och vara tillämpbar även för dem som ej är verksamma inom 
akustikområdet.  

 

1.3 Metod 
 
Problemet angreps genom en inledande pilotstudie där hela designprocessens 
kvalitativa metodik följdes, från början till slut. Studien sträckte sig från 
planeringsstadiet med utveckling av begrepp till utformningen och produktionen av 
en färdig artefakt. I de flesta fall begränsas arbetsprocessen till att endast utveckla en 
metodik och det är ovanligt att man följer hela processen. Studien utgjordes av ett 
projektarbete som utfördes våren 2006 med målet att stärka kommunikationen 
mellan akustiker, arkitekter och designers och hitta arbetssätt som fungerar över 
yrkesgränserna. Projektarbetet genomfördes tillsammans med två studenter på 
institutionerna för Inredningsarkitektur respektive Industridesign på Konstfack och 
sträckte sig över 4 månader.  
 
Enkäten framställdes inom ramen för ett forskningsprojekt med målet att undersöka 
rumsakustiska kvaliteter.8 Denna enkät är skapad ur ett generellt perspektiv och är 
ämnad att kunna användas på alla typer av arbetsplatser försedda med större 
kontorslandskap, som ett verktyg för att fastställa de upplevda problemen med 
akustiken. Enkäten har arbetats fram i etapper under ett nära samarbete med 
Psykoakustiker Mats Nilsson9 samt frekventa synpunkter från de inblandade 
akustikföretagen. 

                                                
7 Se litteraturförteckning för komplett lista på enkäter. 
8 Forskningsprojektet NICe bedrivs i ett samarbete mellan företagen ÅF-
Ingemansson AB, Ecophon AB, Delta, Helimäki Ltd och BS Akustikk AS. För 
fullständig beskrivning av projektets mål se Bilaga 3 
9 Mats E. Nilsson, FD: Forskare anställd vid Gösta Ekmans Laboratorium 
(Stockholms universitet & Karolinska institutet). Forskar inom psykoakustik, med 
inriktning på miljöljud, samt miljöpsykologi, med inriktning på ljudmiljöns 
betydelse för hälsa och välbefinnande. Är verksam inom det MISTRA-finansierade 
forskningsprogrammet "Ljudlandskap för bättre hälsa". 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

Teoriavsnittet tar upp delar av den teori som ligger till grunden för arbetet. Det 
innehåller en enklare genomgång av de rums- och psykoakustistiska begrepp som 
används i uppsatsen och vad som bör tänkas på vid framställning av ett 
frågeformulär. Dessutom behandlas bakgrunden till kontorslandskapets uppkomst 
samt grundläggande teorier kring ljudperception och ljudmiljöer i köpcenter. 
 

2.1 Offentlig ljudmiljö 
 
Gallerian och köpcentra i allmänhet besitter en karakteristisk ljudmiljö som 
kännetecknar dessa typer av rum. Samtal, stegljud, kaffemaskiners sörplande, 
ringande telefoner, musik från affärer, allt blandas till ett rörigt sorl komponerat av 
människor i ständig rörelse. Det är svårt att lyfta ut enstaka ljud då ljuden fungerar 
tillsammans och skapar den karakteristiska ljudmiljön. Köpcenters ljudmiljö kan av 
vissa personer uppfattas som påfrestande och stressande med sitt livliga tempo. 
Andra finner den händelserika atmosfären energigivande och drar sig inte för att 
spendera timmar i shoppingcentrets intensiva tempo.  
 

2.2 Muzak 
 
Det har blivit allt vanligare att shoppingcenter eller specifika affärer använder sig av 
en skräddarsydd musik för att stimulera sin publik på olika sätt. Det handlar många 
gånger om en speciell musikstil som används för att stärka butikens identitet men 
allt oftare finns det djupare baktankar. Begreppet muzak står idag för en musikgenre 
som har för avsikt att påverka konsumenterna på olika sätt och används i stor 
utsträckning ute i samhället. Muzak har även kallats ljudtapet eller hissmusik och 
kännetecknar en musik som man omedvetet lyssnar till och har för avsikt att påverka 
människors beteenden.10 Det finns skräddarsydd musik (muzak) som ska bidra till 
att öka trivseln och fungera rogivande, men merparten syftar till att få konsumenter 
att handla fortare, äta fortare eller helt enkelt konsumera mera. Detta är en 
storindustri och det går att beställa ljudfiler från företag specialiserade på just 
muzak. Dessa toner tar sig lätt iväg, utanför affärens dörrar, och bidrar tillsammans 
med köpcentrets övriga ljud till den karakteristiska atmosfären.  
 

2.3 Ljudperception/Aktivt och passivt lyssnande 
 

Uppfattningen av ljudmiljön är subjektiv och på vilket sätt man lyssnar har stor 
betydelse för upplevelsen. Den fransk-schweiziske forskaren Pascal Amphoux och 

                                                
10 Muzak LLC, http://www.muzak.com 

http://www.muzak.com
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den franske forskaren Pierre Schaeffer har arbetat med att definiera tre olika 
lyssnarkriterier: aktivt, passivt och kvalitativt lyssnande.   
 
Det aktiva lyssnandet sker då vi, som begreppet förklarar, aktivt lyssnar på något. 
Detta handlar vanligen om ljud som tränger sig på och som vi inte kan undvika. Det 
kan vara ljudet från ett uttryckningsfordon eller ljudet från ett samtal. Då vi säger att 
vi lyssnar på något så sker detta således aktivt.  
 
Det passiva lyssnandet är motsatsen till det aktiva. Detta sker undermedvetet och 
handlar om s.k. bakgrundsljud. Det är ljud som vi inte lägger märke till men som 
ändå finns där. Det handlar om ljud som inte kräver vår uppmärksamhet som 
ventilationsljud eller vindens sus, i den meningen så är den miljö som utgörs av 
bakgrundsljud tyst.  
 
Det kvalitativa lyssnandet är kopplat till upplevelser. Detta utlöses av ljudmiljöer 
med en speciell atmosfär eller stämning. Det handlar alltså inte om ljud som tvingar 
sig på oss, och heller inte om bakgrundsljud utan om ljudkvaliteter som ger oss en 
speciell upplevelse. Ljudmiljön på cafét eller marknaden hör till de typiska platser 
där det kvalitativa lyssnandet ofta sker. I den spännande ljudmiljö som ett köpcenter 
erbjuder så försiggår ett ständigt skiftande mellan aktivt, passivt och kvalitativt 
lyssnande.  
 
Ljudmiljön i köpcenter är svår att karakterisera. Den är intressant och livfull 
samtidigt som den efter en tid lätt kan kännas monoton. Ljudmiljön består av ett otal 
ljud som tillsammans bildar ett homogent sorl där de enstaka ljudkällorna inte går att 
urskilja. Detta fenomen kallas metabolisk effekt.11 Det gör att ljudbilden uppfattas 
som en helhet där alla ljud bildar en bakgrund. En sådan absolut metabolisk miljö är 
dock i praktiken mycket svåråtkomlig. En ljudmiljö beskrivs ofta som mer eller 
mindre metabolisk beroende på dess karakteristik.  
 
Den metaboliska effekten härstammar från teorier kring begreppet figur-bakgrund, 
som ofta används i gestaltningspsykologin och utgår i grunden från visuella 
fenomen. Detta förhållande är också mycket användbart inom akustiken och där kan 
det beskriva förhållandet mellan olika ljud. Det ljud som fångar vår uppmärksamhet, 
som vi lyssnar på, utgör således figuren medan de andra ljuden bildar en bakgrund. 
Andra välkända exempel på fenomen under denna rubrik är maskering och 
cocktaileffekten. Maskering beskriver då ett ljud, vanligen ett bakgrundsbrus eller 
liknande, maskerar dvs. försvårar uppfattandet av ett annat ljud.12 Cocktaileffekten 
behandlar det selektiva lyssnandet och beskriver vår förmåga att urskilja och 
lokalisera specifika ljud samtidigt som vi är engagerade i någonting annat.  

                                                
11 Hellström, B.: Noise Design – Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban 
Acoustic Space 
12 Fenomenet maskering beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2.8 Maskering i 
kontorsmiljön 
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Begreppet cocktaileffekten härstammar från tillfällen, t ex. cocktailpartyn, då man i 
livliga miljöer kan uppfatta enstaka ord från samtal som pågår längre bort i lokalen 
trots att man inte lyssnar aktivt. Det finns ett flertal parametrar med anknytning till 
ljudperception och ljudens förhållande till varandra. Det är viktigt att ha en 
övergripande förståelse för dessa begrepp och hur hörseln fungerar för att förstå de 
problem som kan uppstå. Speciellt då man arbetar med objekt som köpcenter, 
gallerior och kontorslandskap etc. som kännetecknas av en livlig atmosfär.  
 

2.4 Teknik - Högtalare 
 
De högtalare som användes i pilotstudien är s.k. riktade panelhögtalare som finns i 
ett flertal utformningar och fabrikat. Dess förmåga att begränsa spridningen av det 
alstrade ljudet och rikta det till specifika platser gör att de skiljer sig markant från 
vanliga högtalartyper. I och med att ljudspridningen är så fokuserad i en given 
riktning så är de mycket användbara vid skapandet av ljudrum.  Riktade högtalare 
har också ett stort användningsområde vid utställningar, museer, informationsdiskar 
och dylikt där man vill att ljudet ska fungera lokalt och begränsa dess spridning. Den 
stora fördelen med den här tekniken är således att man kan skapa privata ljudrum i 
offentliga miljöer.  
 

 
 

Figur 1: Högtalaren Panphonics Audio Element som användes i projektet.13 

 
 
Den specifika högtalartypen som användes i projektet hette Panphonics Audio 
Element och tillverkas av det finländska företaget Panphonics. Högtalarna har 

                                                
13 Panphonics Audio Innovations, http://www.panphonics.com 

http://www.panphonics.com
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formen av en kvadratisk platta (60 x 60 cm) och är mycket tunna (4 mm), se Figur 1. 
Deras form och smidighet ger dem inte bara ett stort estetiskt värde utan utvidgar 
även användningsområdet för högtalare som arkitektoniska element. Högtalaren är 
enkel att placera i olika miljöer och är lätt att dölja om så önskas.  
 
Tekniken kring högtalaren är relativt komplex. Det är en elektrostathögtalare, som 
enkelt förklarat fungerar genom att ett membran vibrerar mellan två porösa paneler. 
Båda sidorna av högtalaren skickar ut samma signal, med omvänd fas på baksidan, 
vilket gör att den fungerar som en sk dipolkälla. Högtalarens frekvensomfång är 
begränsat till de mellersta och höga frekvenserna vilket gör att basåtergivningen är 
bristfällig.14 

 
2.5 Rumsakustik 
 
När en ljudvåg träffar en yta eller ett annat medium kommer den delvis att 
reflekteras och delvis att absorberas. Alla de reflektioner som uppstår i ett rum är 
vad som ger rummet dess akustiska identitet, dess klang. Absorption sker antingen 
genom att ljudets energi omvandlas till värme eller så transmitteras ljudenergin till 
andra sidan ytan, se Figur 2. I kontorsmiljöer är det viktigt att försöka undvika 
tydliga reflektioner vilka gärna bidrar till en stökig ljudmiljö. Detta kan lätt 
förhindras genom att använda absorberande material på ytor som har tendenser att 
generera skarpa reflektioner. Skillnaden i absorptionsförmåga material emellan är 
stor. Porösa material absorberar i regel mest medan hårda stumma material 
reflekterar den större delen av ljudenergin. Alla material absorberar en viss mängd 
ljudenergi.  
 
Absorption kan också ske genom s.k. membranabsorbenter. I detta fall utnyttjas ett 
resonanssystem för att omvandla ljudenergin till svängningar i ett element, t ex en 
panel.15    
 

                                                
14 För mer information kring högtalarna, se http://www.panphonics.com 
15 För ytterligare information kring absorption se Åkerlöf 

http://www.panphonics.com
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Figur 2: Reflektion, absorption och transmission av en ljudvåg infallande mot en platt yta.16 

 
 
Diffraktion är ett viktigt begrepp som sker då en ljudvåg faller in mot en yta som 
inte är oändlig utan har en rand eller kant. På kanten bildas då något som kan liknas 
vid en ny ljudkälla som sprider ljudet i alla riktningar. Detta fenomen gör att det går 
att mäta upp ett ljudtryck bakom en vägg där det egentligen hade varit ljudskugga 
om vågen bara gått rakt fram. Det innebär att man exempelvis kan höra ljud från ett 
annat rum även om det ligger runt ett hörn, se Figur 3. 
 
 

 
 
 

Figur 3: Illustration föreställande fenomenet diffraktion. Då ljudvågorna faller mot en yta som har en 
rand eller kant fungerar de likt vågor på vatten och bildar något som liknar en ny ljudkälla vid kanten.  

 

                                                
16 Cowan, J.: Architectural Acoustics Design Guide 
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Har ytan en betydande struktur i våglängdens storleksordning, kommer ljudet att 
reflekteras i olika riktningar och genom diffraktion spridas åt olika håll. Detta kallas 
att diffusera ljudet och är bra för att undvika skarpa reflexer och sprida ljudenergin 
jämnt i rummet. Detta är väldigt viktigt i konsertsalar för att förhindra skarpa 
reflektioner och få en jämn nivå på musiken ut i salen.  
 
Diffusion har en stor betydelse i kontorslandskap och kan genom att sprida 
ljudenergin i rummet skapa ett behagligt sorl, vilket i sin tur fungerar i 
maskeringssyfte av skarpa, störande ljud. För att skapa hög diffusivitet i ett rum är 
det viktigt att väggarna ges en ojämn yta med kaviteter och oregelbundenheter i 
strukturen. Parabolformade väggar bör undvikas då de fokuserar ljudet mot en 
specifik punkt vilket är motsatsen till diffusering. Även relationerna mellan bredd, 
höjd och djup i ett rum är viktiga för diffusiviteten speciellt i lågfrekvensområdet 
och bör utformas så att s.k. stående vågor inte bildas och förstärks. Stående vågor 
bidrar till en ojämn ljudnivå och skapar zoner med väldig förstärkning av specifika 
frekvenser.  
 
Spridningen av ljudenergi från en ljudkälla kan ses som en mängd strålar som 
skickas ut och reflekteras i rummets alla ytor. Vid varje reflektion förloras en del av 
ljudenergin pga. absorption och ljudnivån blir svagare. Ljudet i en specifik punkt i 
rummet är summan av ljudenergin från alla strålar som når den punkten.   
 
Funktionskraven på rumsakustiken utrycks i första hand oftast i form av 
efterklangstid. Efterklangstiden är frekvensberoende och bör vara konstant över hela 
frekvensspektret. 
Denna beskrivs kortfattat som den tiden det tar för ett ljud att klinga ut i ett rum. 
Mer formellt beskrivs denna som den tid det tar för ett ljud att sjunka 60 dB efter att 
ljudkällan stängs av. Den eftersträvade efterklangstiden varierar mycket beroende på 
vad rummet i fråga skall användas till. Lång efterklangstid är bra för musik men gör 
att förmågan att uppfatta tal minskar och därför inte eftersträvas i lokaler avsedda 
för tal.  
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Figur 4: Lämplig efterklangstid i olika typer av lokaler. Diagrammet avser lokaler för avstämd 
akustik med publik.17 

 
Efterklangstiden är omvänt proportionell mot ett rums absorptionsmängd. Detta 
betyder att för att sänka efterklangstiden i ett rum så ökar man absorptionsmängden. 
Ett rum med många hårda, öppna ytor får ofta en längre efterklangstid och en 
hårdare klang. Genom att införa absorberande material i form av tyger eller skärmar 
kan man ändra rummets akustiska känsla avsevärt. Människor fungerar också som 
absorbenter.  
 
Det finns ett flertal formler för att räkna ut ett rums efterklangstid. Den vanligaste är 
Sabines formel, som utgår från rummets volym och rummets absorptionsmängd.  
 

 
T = 0,16 • V/A [1] 

 
T = efterklangstiden i sekunder 

V = rummets volym 
A = absorptionsmängden i rummet 

 
 
Ljudutbredning i slutna rum beräknas enligt följande formel: 
 

Lp = Lw + 10 log (Q/(4 r2) + (4(1- )/A) [2] 
 

 = A/S där S = den totala absorptionsytan 
Q = 1,2,4 eller 8 

                                                
17 Åkerlöf, L.: Byggnadsakustik 
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Ofta räcker det inte att endast mäta efterklangstid och ljudtrycksnivå i det aktuella 
rummet. Dessa parametrar är viktiga grundpelare i mätprocessen men ger en alltför 
bristfällig bild av den rådande ljudmiljön. Vanligare har blivit att man vänder sig till 
psykoakustiken för en mer utförlig analys av den upplevda miljön. 
 

2.6 Psykoakustik 
 
Psykoakustiken är den del av akustiken som tar hänsyn till den psykologiska 
effekten av de ljud vi uppfattar. Vanliga mätinstrument har svårt att kompensera för 
hörselsystemets sätt att bearbeta ljud. Örats fysiologi är oerhört komplex och de 
uppmätta resultaten går inte alltid att jämställas med det vi faktiskt upplever. För att 
ta hänsyn till detta så har ett flertal termer arbetats fram för att beskriva på ett mer 
verkligt sätt hur ljudmiljöer eller specifika ljud upplevs.  
 
Under kontrollerade omständigheter kan ett ljudexperiment mätt med fysikaliska 
mätstorheter återskapas och slutsatsen blir den samma. Detta gäller dock inte för den 
subjektivt värderade delen av akustiken där den mänskliga upptagningen av ljud är 
mer okontrollerbar. Att ändra någon av de fysikaliska parametrarna svarar inte mot 
samma proportionella ändring rent upplevelsemässigt. Ofta används lyssningstest 
för att säkerställa en koppling mellan de fysikaliska och de psykologiska 
parametrarna. Man kan då få ett genomsnittligt värde på hur mycket t ex. en ökning i 
ljudtrycksnivå upplevs i hörstyrka. Hörstyrka, eller loudness, behandlar örats 
känslighet vid olika frekvenser. Hörselorganet är mer känsligt för vissa 
frekvensband vilket betyder att två ljud med olika frekvenser men med samma 
ljudtrycksnivå kan av örat upplevas olika starka. T ex. en ton i 60 dB med 
frekvensen 200 Hz och en ton i 60 dB med frekvensen 1000 Hz upplevs av 
människan som olika starka trots att de har samma ljudtrycksnivå. Hörstyrkenivå 
eller hörnivå mäts i enheten phon. De i exemplet nämnda tonerna har alltså samma 
värde i dB men olika phon-värden, se Figur 5.  
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Figur 5: Diagram visande hörstyrkenivåer i phon enligt 2003 års revision av ISO-226.18 Nivåerna är 
fastställda genom jämförelse med en ton på 1 kHz vid olika ljudtrycksnivåer. Den blåa kurvan visar 

den ursprungliga ISO standarden vid 40 phon. 

 
 

Hörstyrka har även visat sig ha en koppling till efterklangstiden på det sättet att de 
ökar proportionellt i förhållande till varandra. En vanlig röst upplevs starkare i ett 
rum med lång efterklangstid än i ett rum med kort efterklang.19  
 
Exempel på andra psykoakustiska mätstorheter är skarphet, fluktuationsgrad, 
tonalitet och råhet. 20 
 
Vid mätning av taluppfattning finns speciellt framställda mätstorheter som bygger 
på förhållandet mellan tidiga och sena reflektioner. För uppfattningen av tal gäller i 
regel att tidiga reflektioner inom 50 ms, i förhållande till direktljudet, beräknas som 
nyttiga. Reflektioner som däremot infaller senare än efter 50 ms bidrar istället 
negativt till uppfattningen av talljud. De två mest använda mätstorheterna är 
Deutlichkeit och Clarity. Deutlichkeit beskriver förhållandet mellan energin i de 
första 50 ms mot den totala energin medan Clarity behandlar förhållandet mellan 
energin hos de tidiga reflektionerna mot energin hos de sena. Clarity togs initialt 
fram för att beskriva uppfattningen av musik och den optimala gränsen mellan tidiga 

                                                
18 ISO 226-2003: Normal Equal-Loudness-Level Contours 
19 Fastl, H., Zwicker, E.: Psychoacoustics – Second edition, pp. 356 
20 För ingående förklaringar av psykoakustiska mätstorheter se: Fastl, H., Zwicker, 
E.: Psychoacoustics – Second edition 
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och sena reflektioner föreslogs vara 80 ms för detta ändamål.21 Idag används dock 
ofta Clarity istället för Deutlichkeit för att beskriva taluppfattbarhet, då med 50 ms 
som distinktion mellan tidiga och sena reflektioner. 
 

2.7 Storrumskontor 
 
Dagens människor spenderar allt mer tid på arbetsplatsen vilket gör arbetsmiljön 
mer viktig än nånsin. Idag återfinns mer än 50 % av västeuropas arbetare i 
kontorsmiljöer och allting tyder på att siffran kommer att växa ytterligare.22 
Samtidigt väljer fler och fler företag att omorganisera och flytta till s.k. 
storrumskontor, ett effektivt sätt att rymma fler anställda på mindre yta och spara 
pengar på höga hyreskostnader. 
En av de främsta motiveringarna till byggandet av stora kontorslandskap är 
förbättringen av kommunikation mellan medarbetare. Detta leder dock samtidigt till 
en högre ljudnivå som måste ses över för att de anställda ska kunna hålla 
koncentrationen uppe och utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt som det ska gynna 
konversationer på kontoret så måste det också skapa en viss mån av avskildhet för 
individen.  
 
Arbetet i kontorslandskapen handlar om att kunna kommunicera effektivt, utan att 
störa sina medarbetare och bli störd av andras konversationer. Ett av problemen är 
att alla människor är olika känsliga för ljud, och påverkas olika mycket av stökiga 
ljudmiljöer. Den vanligaste störningskällan är människors konversationer. Talljud 
uppfattas av de flesta som extra distraherande vid arbetsuppgifter som kräver 
koncentration.  
 
Storrumskontoret har sina främsta fördelar inom yrkesgrupper där kraven på 
flexibilitet är stora och samarbetet kollegor eller avdelningar emellan har en viktig 
roll. Att arbeta i ett öppet kontorslandskap ställer dock stora krav på individens 
koncentrationsförmåga och förmågan att skärma bort ovidkommande ljud och 
störande visuella signaler. 
Faktumet att kontoren ofta saknar väggar, så när som på avgränsande skärmar i vissa 
fall, gör att ljud som alstras har relativt fri väg att transporteras runt kontoret. Detta 
betyder att ljudnivån kan stiga till orimligt höga nivåer vilket sätter sina spår i 
arbetsgången. Ofta yttrar sig störningarna i koncentrationssvårigheter, stress och 
trötthetskänslor.  
 
Idén med öppna kontorslandskap kom redan på 1950-talet. Denna kontorsdesign 
blev snabbt populär och var som mest utbredd på 1970-talet. Motiveringarna var att 
man nu hade möjlighet att få plats med fler anställda per kvadratmeter, och därmed 

                                                
21 Reichardt, W., Abdel Alim, O., Schmidt, W.: Definition and basis of making an 
objective evaluation to distinguish between useful and useless clarity defining 
musical performance 
22 Hongisto, V., Keränen, J., Larm, P.: Simple Model for the Acoustical Design of 
Open-Plan Offices, pp. 481 
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spara pengar på hyra av lokaler. Detta samtidigt som det skulle förbättra kontakterna 
de anställda emellan. Genom att ta bort kontorsväggarna och istället ersätta dessa 
med skärmar eller dylikt skulle det ge en öppnare känsla och främja samarbetet 
mellan de anställda.  
En av fördelarna var även den ökade flexibiliteten som erbjöds i och med de öppna 
landskapen. Kontorslayouten kunde lätt och billigt modifieras vid möjliga 
organisationsändringar och arbetsstationer enkelt justeras för att passa de anställda 
bättre. 
 
Efter hand så växte skepsisen mot de öppna ytorna och många kände sig iakttagna 
och kontrollerade av chefer i de visuellt blottade landskapen. Detta ledde till en 
återgång till byggandet av cellkontor vilket blev det som dominerade 
byggnadsmarknaden på 70- och 80-talet. Dessa ansågs vara de bästa ur 
arbetsmiljösynpunkt vilket vid denna tid vägde tyngre än de ekonomiska fördelarna 
med de öppna kontorslandskapen. En kort tid efter detta gjorde de s.k. flexkontoren 
sin entré, med öppna arbetsstationer där vem som helst av de anställda kunde logga 
in med sina uppgifter och arbeta för dagen. Dessa existerar fortfarande men mötte 
stort motstånd på 90-talet för att de ansågs alltför opersonliga och de anställda 
saknade möjlighet att på något sätt göra arbetsstationerna personliga.23  
 
Under de senaste åren så har de öppna kontorslandskapen fått ännu ett uppsving. 
Fler och fler kontorslandskap byggs, fortfarande med motiveringen att det håller ner 
kostnader vid konstruktion och underhåll samt att det underlättar kommunikationen 
mellan de anställda. Detta skall förhoppningsvis också leda till ökad produktivitet.24  
 

2.7.1 Storrumskontorets nackdelar 
 

Brennan uppvisar att majoriteten av kontorsarbetare som nyligen bytt lokal till 
öppna kontorslandskap dock visar missnöje med den fysiska miljön. Här märks både 
ökad psykisk stress och minskad arbetsprestation. Brennans undersökning visar även 
att genom bytet av kontorsmiljö så hade tillfredställelsen med kollegorna minskat 
märkbart under de första sex månaderna istället för att, som avsikten ofta är, stärka 
banden mellan de anställda.25 Även Sundström och Cohen visar på hur de öppna 
kontorslandskapen i själva verket inte främjar kommunikationen mellan de anställda 
utan snarare tvärtom.26  
 

 

                                                
23 Danielsson, C: Office enviroment, health & job satisfaction, pp. 12 
24 Brennan, A., Chugh, J. S., Kline, T.: Traditional versus open office design, pp 282 
25 Brennan, A., Chugh, J. S., Kline, T.: Traditional versus open office design, pp. 
293 
26 Sundström, E., Burt, R., Kamp, D.: Privacy at work: Architectural correlates of 
job satisfaction and job performance, Cohen, S.: Environmental load and the 
allocation of attention 
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2.7.2 Utformning av miljön 
 
Åkerlöf har listat vad man bör tänka vid utformning av en kontorsmiljö. För optimal 
funktion hos ett storkontor bör följande beaktas.27 
 

• God allmän ljudabsorption i rummet. Med en ordentlig ljudabsorption kan 
man dämpa ovidkommande reflektioner och sänka den generella ljudnivån 
på kontoret.  

 
• Effektiva absorbenter på de ytor som kan reflektera ljud mellan 

arbetsplatserna. Genom att dämpa direktreflektionerna mellan arbetsplatser 
så minskar man mängden ljud som sprids över till intillsittande.  

 
• En möblering som ger tillfredsställande ljudavskiljning mellan arbetsplatser. 

Genom att skärma av arbetsplatserna noggrant hindras direktljuden28 att nå 
de intillsittande vilket hjälper mycket vid frågan om bullerbekämpning.  

 
• En akustiskt väl utformad arbetsplats som underlättar bl.a. telefonsamtal. 

Att höra kollegor prata i telefon och bara uppfatta halva samtal är ett känt 
störningsmoment som förekommer ofta i de öppna kontoren. Alla 
telefonsamtal bör kunna föras i en ostörd miljö, som slutna speciella 
samtalsrum. 

 
• En bakgrundsnivå, exempelvis från ventilationsanläggningen, som ger 

grundmaskering. Med en välanpassad bakgrundsnivå kan man minimera de 
störande samtals- och kontorsljud som oftast är de mest störande ljuden för 
koncentrationsförmågan.  

 
• Tillgång till rum med god ljudisolering för exempelvis möten eller för samtal 

med krav på sekretess. Det bör alltid finnas möjlighet att förflytta högljudda 
samtal eller diskussioner till avskilda rum. Detta är viktigt inte bara ur 
sekretessynpunkt utan även för att samtalen inte ska störa arbetande kollegor.  

 
Många faktorer spelar in vid optimering av ljudmiljön på arbetsplatsen. De 
viktigaste parametrarna i den akustiska designen av storrumskontor är takets 
absorptionsförmåga, höjden på skärmar mellan arbetsstationer och arbetsstationens 
storlek. Med alternering av dessa kan man komma långt i den akustiska designen av 
sin arbetsplats. Likafullt får man inte glömma att ta hänsyn till de kanske mindre 
viktiga men dock så betydelsefulla parametrar som skärmarnas och golvets 
absorptionsförmåga samt arbetsstationens placering. Kontorets takhöjd är också att 
bettrakta som en betydelsefull parameter vid optimering av akustiken. En låg 

                                                
27 Åkerlöf, L.: Byggnadsakustik, pp. 193 
28 Med direktljuden avses de ljud som går direkt från källa till mottagare dvs. utan 
någon reflektion.  
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takhöjd kan lätt bidra till en minskad speech privacy, dvs en ökad taluppfattbarhet, 
vilket inte är önskvärt i dessa kontorsmiljöer.29 
 
Vid möblering bör man tänka på att placera högljudda kontorsmaskiner så långt bort 
som möjligt från arbetsstationerna och gärna i ett tillslutet rum. Storrumskontor med 
öppna fikarum bör även tänka på att placera köksmaskiner eller slamrig 
köksutrustning avskilt från kontorslokalen. Vadderade möbler, gardiner och fyllda 
bokhyllor ökar absorptionen i rummet.30  
 
Taket i kontorslokalen bör vara täckt av absorptionsmaterial av något slag för att 
förhindra starka reflektioner mot dess yta. Genom att ge taket en betydande struktur 
går det även att genom diffusion motverka detta problem. Vanligast är att 
absorberande takplattor, som täcker hela takytan, monteras. Dessa motverkar 
reflexer som annars kan ske mot takytan och störa de intillsittande, se Figur 6.   
 
 

 
 
 

Figur 6: En enkel skiss över ljudets spridning i form av reflektion, transmission och diffraktion. 

 
 
Golven, allra helst gångar som används flitigt, bör vara mattbeklädda för att minska 
stegljuden från passerande kollegor och även minska risken för störande reflexer.   
En genomtänkt golvbeläggning i form av textilmatta eller linoleumgolv kan vara att 
föredra för att minska stegljud och skrap med stolar. Golvbeläggningen i sig har 
dock ingen mätbar inverkan på rumsakustiken i stort.  
 
Det finns många olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra den omkringliggande 
ljudmiljön. Genom att sätta upp t ex bokhyllor så kan man avskärma sig både 
visuellt och auditivt från sina närmaste kollegor. Det bästa sättet att dämpa 
ovidkommande ljud är väggar eller skärmar. Genom att visuellt avskärma ljudkällan 

                                                
29 Bradley, J. S.: The Acoustical Design of Conventional Open Plan Offices 
30 Åkerlöf, L.: Byggnadsakustik 
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så förhindras direktljudet att nå mottagaren vilket som nämnt hjälper mycket i dessa 
sammanhang. Kontorsplatser omringade av skärmar likt små cellkontor skulle vara 
det optimala men då faller hela idén med det öppna kontorslandskapet. Tanken med 
dessa lokaler är som nämnt att öppna upp och underlätta kommunikationen. Vid 
alltför väl avskärmade arbetsstationer kan det även vara störande att tappa 
orienteringen av ljudkällorna dvs. att inte uppfatta var ifrån ljud kommer.  
 
Dessa problem är en ständig konflikt och man försöker nå lösningar som kan passa 
de individuella kontoren. Ofta hamnar man i en kompromiss med lägre skärmar som 
ger en viss öppenhet och samtidigt ett skydd för en del av direktljuden. 
 

2.7.3 Subjektiva värderingar 
 
Upplevelsen av den akustiska miljön är subjektiv. Varje människa upplever den 
olika och det är svårt att med säkerhet klarställa generella störningskällor. 
Människor är olika ljudkänsliga och reagerar på olika sätt även om de utsätts för 
samma ljudmiljö. Uppfattningen om ljudmiljön kan även grunda sig i andra faktorer 
som trivsel på arbetsplatsen, arbetstider, relationer inom arbetsteam m.m.  
Inredningen är en stor del i skapandet av en god ljudmiljö men samtalsnivåer och 
beteende i öppna kontorslandskap har minst lika stor betydelse. Att informera de 
anställda om en passande etikett för storrumskontor kan vara mycket lämpligt. Det 
är viktigt att personalen anpassar sig och sin verksamhet till de akustiska 
förhållandena i storrumskontoret. Detta kommer ofta av sig självt och man för sig i 
regel på ett tystare och lugnare sätt i dämpade lokaler. Warnok och Chu visade 
nyligen resultat på mätningar som pekade på att människor i öppna kontorslandskap 
i allmänhet talar tystare på arbetsplatsen än genomsnittet.31  
 
Det är vanligt att anställda använder radioapparater eller freestyle för att maskera det 
inkommande ljuden för att kunna koncentrera sig bättre. Ett tecken på att 
arbetslokalen är en stökig ljudmiljö är att man lätt känner sig extra trött efter 
arbetsdagen. Detta kan leda till fler sjukskrivningar eller att fler anställda väljer att 
förlägga mer arbete hemma. 
Många gånger vidtar människor omedvetet åtgärder för att komma undan störande 
ljudmiljöer. Detta märks i allt från individuella möbleringar till tidpunkter då 
fikaraster och luncher förläggs.  
 

2.7.4 Ljudmiljön  
 
Att arbeta i ett kontorslandskap kan vara mycket ansträngande och ställer höga krav 
på koncentrationsförmågan hos individen. Det är en stor förändring att gå från att 
arbeta i vanliga individuella kontor till att sitta i öppna kontorslandskap och alla 
anställda bör vara beredda att anpassa sig. Relativt enkla förändringar av det dagliga 
mönstret som att hålla nere rösten eller använda mjuka skor kan göra en stor skillnad 
för ljudnivån på kontoret.  

                                                
31 Warnock, A. C. C., Chu, W. T.: Speech Levels in Open Plan Offices 
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Kraven på ljudmiljön varierar enligt de unika behov som finns hos varje företag. 
Hos en del företag är kravet på avskildhet stor för att t ex. kunna försäkra 
tystnadsplikt, medan det hos andra är viktigt att snabbt kunna dela med sig eller ta 
del av information från kollegor. Ljudmiljön varierar stort i dessa öppna lokaler och 
hur man upplever den beror mycket på var man har sin arbetsstation. Sitter man t ex 
vid ett öppet fönster nära en trafikerad gata eller alldeles intill fikarummet så har det 
stor betydelse för upplevelsen.   
 
Visuella störningsmoment är också minst lika viktiga i sammanhanget. Passerande 
kollegor eller andra saker i rörelse kan lätt få koncentrationen att brista. Det är en 
balansgång mellan att erbjuda en öppenhet på kontoret och att de anställda inte 
känner sig iakttagna.  
 
Många gånger är de utsatta inte medvetna om de bullernivåer de utsätts för. Detta är 
speciellt påtagligt vid lågfrekvent buller, som i kontorsmiljöer ofta består av 
ventilationsljud. En vanlig reaktion på lågfrekvent buller är en känsla av lättnad då 
en bullerkälla stängs av, även om man inte varit medveten av bullrets närvaro.32 En 
undersökning av Landström visade att 65 % av de tillfrågade upplevde en lättnad då 
ventilationen på kontoret stängdes av, jämfört med 16% som inte märkte någon 
skillnad.33 
 
Störningsgraden är starkt knuten till om man anser sig ha kontroll över ljudkällan 
eller inte. Om man har möjlighet att kontrollera ljudnivån eller stänga av ljudkällan 
är inte störningsgraden lika stor. Det är visat att bullrets effekt på upplevd stress 
minskar om bullret har en koppling till det egna agerandet.34 Om bullret är utom de 
anställdas kontroll kan störningsgraden bero på uppfattningen om bullret är 
oundvikligt eller ej. Då det på en arbetsplats finns ett existerande bullerproblem men 
inställningen är att det inte går att göra något åt det, är störningsgraden inte lika stor 
som om personalen skulle ha varit övertygade om att det gick att åtgärda. Kjellberg 
m fl. visade detta genom en studie om hur stor möjlighet deltagarna ansåg de hade 
att kunna sänka ljudnivån på arbetsplatsen.35 De som ansåg att det fanns goda 
möjligheter att sänka ljudnivån var mer störda än de som trodde att de åtgärder som 
kunde göras redan var gjorda. 
 
 I vissa arbetsmiljöer räknas bullernivåerna som en oundviklig konsekvens av 
arbetet, medan samma ljudmiljö skulle vara totalt oacceptabel i andra arbetsmiljöer. 

                                                
32 Waye Persson, K.: Lågfrekvent buller, pp. 76 
33 Landström, U., Kjellberg, A., Söderberg, L.: Spectral character, exposure levels 
and adverse effects on ventilation noise in offices  
34 Munz, D. C., Ruffner, J. W., Cross, J. F.: Reduction of noise annoyance through 
manipulation of stressor relevance 
35 Kjellberg, A., Muhr, P., Sköldström, B.: Trötthet efter arbete i buller – en 
registerstudie och tre fältstudier 
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Med andra ord förväntas ljudnivån på en verkstad vara stökigare än i en 
kontorsmiljö vilket leder till att acceptansnivån ofta är högre i verkstadslokaler.  
 
Herman Miller visade vid en undersökning av arbetsmiljön i kontorsmiljöer att 
konversationer var den största störningskällan.36 Då bakgrundsljuden innehåller 
talljud är detta mer störande för arbetet än den ljudmiljö där det ej går att urskilja 
samtal. Talljuden uppfattas som kommunikation vilket gör att människor tenderar att 
lyssna extra noga.37  
Hongisto stryker under att det inte alltid är talets nivå som skapar störningar utan 
även dess okontrollerbarhet, dess informationsinnehåll och attityden till den som 
talar.38  
 
2.7.5 Maskering i kontorsmiljön 
 
Ljudmiljön i de öppna kontorslandskapen är ofta rörig och består av ljud från 
kontorsmaskiner, röster, telefonsignaler, stegljud mm. Många av ljuden blandas 
samman och upplevs som ett homogent sorl, ett bakgrundsbrus. Vid ett påtagligt 
bakgrundsbrus så sker det ofta att talljuden maskeras och inte framträder lika väl. 
Bakgrundsljuden får dock inte överstiga nivån då de upplevs för starka och då blir 
ett störande moment i sig. Ett bakgrundsbrus karakteristiskt för kontorslokaler består 
av en blandning av ljud från ventilation, avlägsna röster, kontorsmaskiner etc.  
 
Maskering innebär att ett ljud försvårar eller omöjliggör uppfattandet av ett annat 
ljud. Detta är något som förekommer ofta i det dagliga livet. Vid en konversation på 
gatan mellan två människor så krävs inte speciellt stor ljudtrycksnivå för att kunna 
urskilja talljuden och förstå vad som sägs. Om det dock vid samma situation 
passerar exempelvis en bil strax intill kan det bli svårt att höra vad den andra 
personen säger. Talljuden är i detta fall maskerade av billjudet. Det finns två sätt att 
undkomma detta fenomen. Antingen slutar man prata och väntar till bilen passerat 
eller så höjer man rösten till den nivå att det går att höra vad som sägs. Fenomenet 
förekommer även vanligen inom musiken. Då ett instrument spelar en stark ton kan 
denna komma att maskera andra instrument som spelar svagare vilket medför att 
dessa inte hörs. Då det starkt spelande instrumentet slutar spela så kan man igen 
urskilja de innan svagt spelade gömda tonerna. 
 
Maskering behöver inte betyda att ljuden försvinner helt utan dess vanligaste 
förekomst är i form av delmaskering, då ljuden maskeras men inte helt och hållet. 
Man kan t ex ofta höra att konversationer pågår men inte lyckas urskilja specifika 
ord under dessa omständigheter. Maskeringsfenomen i det öppna kontoret är 
vanliga. Här står ventilationssystemen för den största delen av maskeringskällor. 

                                                
36 Horrall, T., Lemieux, P., Lewis, E., Sykes, D.: Reducing noise distractions to 
increase worker productivity – Sound Masking in the office 
37 Bell, P. A., Baum, A., Fisher, J. D., Greene, T. C.: Environmental Psychology 
38 Hongisto, V., Keränen, J., Larm, P.: Simple Model for the Acoustical Design of 
Open-Plan Offices, pp. 481 
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Även avlägsna samtal som skapar ett sorl kan fungera bra ur maskeringssynpunkt. 
Det är viktigt att ha ett kontinuerligt bakgrundsljud för att de enstaka ljuden inte ska 
bli alltför tydliga.  
En stökig ljudmiljö på kontoret kan i denna mening vara positiv. Den mest störande 
ljudkällan på kontoret är talljud39 från intilliggande arbetsstationer vilket gör att en 
hög bakgrundsnivå som maskerar konversationer då kan fungera på ett uppskattande 
sätt. Den allmänna ljudnivån får dock förstås inte bli så stark att den i sig blir ett 
störningsmoment. Ljuden är en viktig del i vår omgivning och många har redan från 
början ett negativt förhållningssätt till ljud omkring oss. Det är sällan vi diskuterar 
ljuden som en resurs, dvs. ljudmiljöns positiva egenskaper, och om behovet och 
nödvändigheten av ljud i vår omgivning.40 
 

2.7.6 Talljud vs. Bakgrundsbrus 
 
Banbury och Berry undersökte talljudens störningsgrad genom en rad försök där 
testpersonerna fick utföra kontorsrelaterade sysslor med olika typer av 
bakgrundsljud. Testen visade att ett försök med endast talljud som störande 
bakgrundsljud och ett med talljud och kontorsljud hade samma negativa effekt på 
arbetet. Då testpersonerna utsattes för endast kontorsljud uppmättes störningsgraden 
lika liten som vid testet utfört i tystnad. Detta visade att vid testet med talljud och 
kontorsljud som störande ljudkälla var det endast talljuden som bidrog till den 
uppmätta störningsgraden.41 
 
För att maskera samtalsljuden så krävs en relativt stark nivå av bakgrundsljud. 
Maskeringsgraden beror både på ljudets styrka och på dess frekvenssammansättning.  
Detta bakgrundsljud utgörs i kontorslandskap ofta av summan från en mängd olika 
ljudkällor. Ljud från ventilationen, trafiken på gatan, avlägsna samtal, ljud från 
kontorsmaskiner etc. smälter samman och bildar ett bakgrundssorl i vilket det är 
svårt att urskilja enstaka källor. Detta bakgrundsbrus fungerar som nämnts som 
maskering för talljuden men bör hålla en rimlig nivå. Ju mer bakgrundsbrus desto 
mindre hörs de störande talljuden men det kommer till en gräns då bakgrundsbruset i 
sig bidrar till en störning. För att hitta det optimala förhållandet mellan 
bakgrundsbruset och talljuden, s.k. signal to noise ratio (S/N), så finns ett antal 
mätmetoder.  
 
En av dessa är Speech Privacy (SP) som beskriver mängden avskildhet från sin 
akustiska omgivning. Nivåerna på SP kan klassificeras som normal eller 
confidential. Normal SP definieras som ”förmågan att uppfatta enstaka ord men 
aldrig hela meningar som talas i ett angränsande rum”.42 Vid nivån Confidential 
                                                
39 Nemecek, J., Grandjean E.: Results of an ergonomic investigation of large-space 
offices  
40 Hellström, B.: Akustisk Design: Vad är det? 
41 Banbury, S., Berry, D.: Disruption of office-related tasks by speech and office 
noise 
42 Salter, C. M. Associates Inc.: Acoustics – Architecture, Engineering, The 
Environment, pp. 283 
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betyder det att en anställd kan höra att det pågår en konversation i ett angränsande 
rum men kan inte urskilja de enstaka orden. Normal SP räcker vanligtvis i 
kontorsmiljöer, se Figur 7. Nivån på SP är starkt relaterat till rummets 
absorptionsmängd och bakgrundsbruset.  
 
 

 
 

Figur 7: Diagram visande värden av Speech Privacy i förhållande till AI –värden (Articulation 
Index).43 

 
AI (Articulation Index) är en mätstorhet som har använts mycket för att uppskatta 
Speech Privacy i kontorsmiljöer. Detta användes till en början för att utvärdera 
kommunikationssystem men har använts mycket för att uppskatta taluppfattbarhet i 
rum.44 AI fås genom det ovan nämnda förhållandet mellan bakgrundsbrus och 
talljud och kan anta värden mellan 1 och 0. Ett värde nära 1 betyder i detta fall 
nästintill perfekt taluppfattbarhet, och värden nära 0 visar på nästan perfekt Speech 
Privacy. På senare tid har AI i stort sett blivit ersatt av SII (Speech Intelligibility 
Index) som är lite mer komplicerat att räkna ut men ger liknande resultat. SII tar 
hänsyn till den maskeringseffekt som lågfrekventa komponenter har på varje 
frekvensband och får lite högre värden än AI men gränsvärdena är fortfarande de 
samma.  

                                                
43 Cowan, J.: Architectural Acoustics Design Guide 
44 Bradley, J. S.: Acoustical Design for Open-Plan Offices  
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En annan metod att mäta taluppfattbarhet är Speech Transmission Index (STI) som 
utvecklades för att bättre hantera olinjär distorsion och distorsion i tidsdomän.45  STI 
bygger på mätning av en speciell testsignal som är anpassad efter talljudens speciella 
karakteristik. En väl använd variant av denna metod är den något förenklade Rapid 
Speech Transmission Index (RASTI).  Denna metod är inte lika omfattande men är 
lättare att använda och har därmed en större tillgänglighet.  
 
2.7.8 Elektroniska maskeringssystem 
 
I de lokaler då bakgrundsnivån inte är tillräcklig för att maskera de störande 
talljuden eller då man rent av valt att dämpa den till en ogynnsamt låg nivå så 
använder sig fler och fler företag av att skicka ut ett brus genom högtalare 
monterade i lokalen. Detta angreppssätt kan användas för att förändra akustiken i 
såväl skollokaler som hemmiljöer men är mest utbrett inom arbetet med 
kontorslandskap. Elektroniska maskeringssystem i kontorslandskap provades redan 
på 60-talet och har utvecklats till att idag bli mer och mer populärt. Det brus som 
idag används är ett så kallat ”pink noise”. Detta är frekvensmodulerat och anpassat 
för att på bästa sätt maskera talljud.  
 
Ventilationsljud kan vara svåra att kontrollera både när det kommer till dess styrka 
och dess frekvensinnehåll. Ofta kan karaktären på ljudet även variera med tiden 
beroende på aktiviteten hos ventilationssystemet. Den önskade maskeringseffekten 
kan därför bli mer exakt vid användning av ett elektroniskt framtaget brus. Denna 
metod är mycket kostsam men stöds av anhängarna med motiveringen att man ökar 
produktiviteten i företaget vilket leder till vinster på lång sikt.46 Vanligast är att 
placera högtalarna i taket men det finns även lösningar då ljudkällorna placeras på 
möblemang och olika delar av inredningen. 

 

2.8 Konstruktion av frågeformulär 
 
Det första som bör behandlas vid framställningen av ett frågeformulär är de 
självklara basfrågeställningarna. Exempelvis: Vad vill vi ta reda på? Vem ska 
intervjuas? Hur ska intervjuerna ske? Och vad ska frågas?  
 
Intervjuprocedurer finns ett flertal, alla med sina fördelar och nackdelar.47 
Personliga intervjuer, face-to-face, är ofta mycket värdefulla då man får personlig 
kontakt och chansen att se personens reaktioner. Testpersonerna tolererar ofta längre 
intervjuer till skillnad från telefonintervjuer. Telefonintervjuer är dock 

                                                
45 Enligt internationell standard, IEC 60268-16 (2003). Objective rating of speech 
intelligibility by speech transmission index 
46 Horrall, T., Lemieux, P., Lewis, E., Sykes, D.: Reducing noise distractions to 
increase worker productivity – Sound Masking in the office 
47 Survey Design – Questionaire Design Tips, 
http://www.surveysystem.com/sdesign.htm 

http://www.surveysystem.com/sdesign.htm
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tidsbesparande då man slipper söka upp de deltagande för personliga möten. Här 
finns likt personliga intervjuer också fördelen med att direkt kunna diskutera möjliga 
oklarheter i frågorna. Många personer har dock en negativ inställning till 
telefonförsäljare och kan tycka att det är påträngande när någon ringer till hemmet.48 
Skriftliga undersökningar fungerar bra men tappar mycket av de personliga 
aspekterna. De skriftliga enkäterna kan skickas ut via mail eller vanlig post, eller 
ibland fyllas i direkt på datorn, vilket gör dom mindre tidskrävande rent 
arbetsmässigt. Att skicka enkäter via vanlig post är det långsammaste alternativet. 
Mailutskick går betydligt snabbare och möjliggör att kunna skicka med ljud eller 
bildfiler om detta behövs. 
 
Fördelen med att fylla i ett formulär skriftligt är att det sker i personens egen takt 
vilket medför tid för tankeverksamhet. En personlig intervju däremot kan få 
personer att känna sig pressade att leverera snabba svar. Det är även viktigt att 
beskriva hur urvalet av testpersoner går till för att säkerställa en objektivitet samt en 
reliabilitet i resultaten.   
 
Vid konstruktionen av frågeformuläret finns ännu fler parametrar att ta hänsyn till. 
Självfallet vilka frågor som bör ställas men också på vilket sätt dom ställs. För att 
hålla en god validitet bör man försäkra sig om att man frågar efter rätt sak. Ett 
exempel på detta är påståendet: Jag tycker att det i regel spelas för stark musik på 
affärer och restaurang, som fanns med i enkäten i en tidigare form men togs bort i 
utbyte mot en fråga med annan formulering. Med restauranger menades i detta fall 
lunchrestauranger men då detta inte framgick klart nog så fanns det stor möjlighet 
att respondenterna t ex. inkluderade nattklubbar vilket frågan inte ämnades för. 
Detta skulle ge frågan en dålig validitet eftersom den vid fel tolkning inte frågar 
efter det som eftersöks. 
 
Det är viktigt att inte ha samma svarsalternativ på för många efterföljande frågor då 
många tenderar att kryssa i samma av vanemässighet. Om man istället bryter av med 
en fråga innehållande en annan uppsättning svarsalternativ tvingas personerna 
stanna upp och tänka. Detta förutsatt att testpersonen uppmärksammar de 
annorlunda svarsalternativen. I annat fall leder detta till fel i resultaten. Även 
ordningen i vilken frågorna ställs kan påverka svaren. Genom att exempelvis be 
personen göra ett klart ställningstagande i början av enkäten ökar risken att detta 
färgar svaren på de efterföljande frågorna. Ett exempel på detta är blocket av 
ljudkänslighetsfrågor, som i startskedet var placerat först i enkäten. Detta block 
behandlar frågor om allmän ljudkänslighet och däribland återfinns även frågor om 
eventuella hörselskador. Att inleda formuläret med detta block skapar risken att 
deltagarna känner sig sjukförklarade vilket omedvetet kan påverka svaren i resten av 
enkäten.  
 

                                                
48 Survey Design – Questionaire Design Tips, 
http://www.surveysystem.com/sdesign.htm 

http://www.surveysystem.com/sdesign.htm
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I ett frågeformulär är det viktigt att inte enbart fokusera på ljudmiljön. Det finns ur 
ett psykosocialt perspektiv många parametrar som bör upplysas. Trivseln och 
förhållandet till arbetsplatsen kan ha stor inverkan på hur man upplever sin 
arbetsmiljö. Arbetstiden, hur länge man har jobbat på den nuvarande arbetsplatsen, 
och i vilken miljö man har arbetat i tidigare är viktiga för att se om det går att vänja 
sig vid en viss ljudmiljö. Om man jobbat i samma miljö i många år så är chansen 
stor att man efter ett tag inte lägger märke till de störande ljuden. Ljud som en 
nyanställd kanske direkt känner obehag inför och har svårt att acceptera. Den 
störande ljudmiljön är mer påtaglig på arbetsplatser där arbetsuppgifterna innebär 
mycket läsande och skrivande, dvs. sysslor som kräver hög koncentration.49 
 
Arbetsuppgifterna kan skifta mycket inom kontoren och det är viktigt att se till att 
personalen placeras rätt i förhållande till deras uppgifter. Telefon- och samtalsrutiner 
hos en själv och de intillsittande bidrar stort till hur ljudmiljön uppfattas. I många 
arbeten är det viktigt att kunna ta emot besök på sin arbetsplats och då kunna 
samtala relativt ostört. Vid detta tillfälle är det också viktigt att man inte får känslan 
att man stör sina grannar så fort man har en besökare.  
 
Att sitta i samma lokal under hela dagen kan bli mycket tröttande, speciellt om 
ljudmiljön inte är anpassad för ändamålet. I många kontor finns möjligheten att 
lämna lokalen för att t ex. fika eller åta lunch i annan lokal, vilket är viktigt. En 
separat cafeteria kan skapa ett vilorum från den monotona ljudmiljön i 
kontorslandskapet.  
 
 

                                                
49 Waye Persson, K.: Lågfrekvent buller 
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3 Metod 
 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse för arbetets tillvägagångssätt och 
presenterar inledande den utförda pilotstudien. Dessutom behandlas utformningen 
av enkäten, där processen fram till det färdigställda frågeformuläret presenteras.  
 

3.1 Pilotstudie – Framtagning av modell för ljuddesign av 

offentliga miljöer. 
 
Ideerna om att skapa ett interdisciplinärt arbetssätt testades inom ramen för en kurs 
som gavs på Konstfack i Stockholm i samarbete med köpcentret Gallerian, Svensk 
Form och ÅF-Ingemansson. Kursen handlade om att via experiment- och 
forskningsbaserat projektarbete genomlysa aktuella frågor om design, konst, 
arkitektur och estetik. Detta skulle enligt kursbeskrivningen göras dels i relation till 
Gallerian som kreativ, dynamisk miljö samt i relation till frågor om det offentliga 
rummet. Fokus låg på ljud, men även bild, ljus och färg integrerades i projekten.  
 
Inom ramarna för denna kurs utfördes ett projektarbete med inriktning Ljuddesign, 
tillsammans med två medstudenter från institutionerna för Industridesign respektive 
Inredningsarkitektur50. Detta avsåg att ta vara på kunskaperna från disciplinerna 
arkitektur, akustik och design och arbeta tillsammans med ljuddesign ur tre olika 
perspektiv. Tanken var att genom projektet ge allmänheten ytterligare klargöranden 
på hur man kan arbeta gränsöverskridande med ljud och de möjligheter som finns 
med att arbeta interdisciplinärt. Nedan redovisas projektarbetet som genomfördes 
inom kursen med målet att skapa en visuellt attraktiv ljudinstallation. 
 

3.1.1 Planeringsfas 
 

Syftet med projektarbetet var att utveckla arbetssätt som förbättrar 
kommunikationen mellan akustiker, arkitekter och designers. Arbetet utfördes i en 
arbetsgrupp tillsammans med Elina Aho och Andrea de Angelis, studenter på 
avdelningarna för Inredningsarkitektur respektive Industridesign på Konstfack. 
Tanken var att tillsammans försöka skapa en slutprodukt där individernas 
kompetenser inom respektive område togs till vara. Ramarna för projektet var vida 
och det fanns stor plats för egna förslag och tankar.  
 
Kursen innehöll utöver projektarbetet en rad föreläsningar som behandlade olika 
ämnen och visade på olika förhållningssätt till ljud i offentliga miljöer. Bland 
ämnena märktes ljuddesign, plats- och rumsanalys, shoppingkulturen, 

                                                
50 De medverkande studenterna från Konstfack var Elina Aho, Masterstudent - 
Inredningsarkitektur och Möbeldesign och Andrea de Angelis, Masterstudent -
Industridesign.  
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ljudperception mm. Projektarbetet ägnades åt skapandet av ett ljudrum som skulle 
fungera som en naturlig mötesplats i köpcentret. Tanken var att implementera en 
befintlig ljudmiljö inne i Gallerian och på så sätt konstruera ett fiktivt rum med hjälp 
av ljud.  
 

3.1.2 Problem 
 

Att skapa ett fungerande ljudrum i en offentlig miljö kan vara mycket problematiskt. 
I den stökiga och livliga ljudmiljö som ett köpcenter erbjuder är det omöjligt att helt 
isolera det omkringliggande ljudet utan avskärmande väggar. Man får istället 
försöka jobba med ljuden och integrera dessa i processen. Det är en svår balansgång 
att skapa en ny ljudmiljö som är avgränsad från omgivningen, och samtidigt väva in 
de utomstående ljuden på ett naturligt sätt.  
 
Tanken var att platsen även skulle erbjuda en trygghet så besökarna själva skulle 
söka upp den och känna att de hittat dit själva. I Gallerians fall tampas man inte bara 
med ljuden från passerande besökare och konversationer från caféer utan även med 
den musik som spelas inne i butikerna. Även då musiken är tillägnad butikens 
besökare når den oftast ut i promenadstråket och skapar där en rörig ljudmiljö 
tillsammans med köpcentrets sorl. 
 

3.1.3 Arbetsmetod 
 
Inledningsvis formulerades viktiga frågeställningar kring projektet för att försäkra 
att gruppen arbetade mot samma mål. Utifrån dessa utvanns tydlig information om 
åt vilket håll projektet var på väg. Informationen såg ut som nedan.  
 
Med vem vill vi kommunicera? – Köpcentrets besökande dvs en bred målgrupp, från 
tonåringar till pensionärer, både de som är ute och springer snabba ärenden och de 
som spenderar en längre tid i köpcentret. 
 
På vilket sätt? – Genom att erbjuda en akustisk tillflyktsort, en spännande miljö som 
både är trivsam och levande. 
 
Vad vill vi förmedla? – Trygghet, glädje, avkoppling, miljöombyte 
 
Varför? – Gallerian saknar en naturlig mötesplats, besökarna behöver en paus från 
den befintliga ljudmiljön i köpcentret.  
 
Beslutet att skapa en mötesplats, karakteriserad av ljud, var enhälligt. På detta sätt 
skulle de medverkandes olika kunskaper få utrymme och genom samarbete 
tillsammans kunna skapa en både visuellt attraktiv och fungerande ljudinstallation. 
Grunden till valet låg i att Gallerian saknade en naturlig mötesplats. Det konstanta 
flödet av människor bidrar till ett högt tempo där det är svårt att stanna till och 
koppla av för en stund. Köpcentrets planlösning, där affärer radas upp efter sidorna 
av ett brett stråk, främjar en trafikled av människor ständigt i rörelse. Syftet var att 
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fånga upp dessa människor och erbjuda ett akustiskt miljöombyte som skulle 
fungera i ett rogivande syfte.   
 
Vid val av plats söktes en nod där möten kändes naturliga – en plats som var 
lättillgänglig och kunde ses från håll. Platsen som valdes var lokaliserad i mötet 
mellan två stråk, nära huvudentrén.51 
 
Redan i startskedet fanns tanken att föra in en yttre miljö i köpcentret. Detta skulle 
göras genom att spela in ljud från en annan plats, gärna en mötesplats av något slag, 
för att sedan implementera detta i Gallerian. På detta sätt skulle man kunna skapa ett 
fiktivt rum, där man skulle kunna komma undan stressen och den monotona 
ljudmiljön i köpcentret. Atmosfären i ett köpcenter är full av rörelse och de flesta 
besökarna kommer dit med avsikten att uträtta ärenden och få har tid att sitta ner 
eller ens att stanna upp. Detta medför en svårighet i kommunikationen med 
besökarna då många inte är mottagliga för ytterligare stimulanser utöver de 
befintliga.  
 
Olika konceptförslag utvecklades och presenterades vid tillfälle för kursdeltagarna 
samt inbjudna kritiker52. Vid regelbundna möten och handledningstimmar med de 
kursansvariga53 utvecklades koncepten och formades för att passa ändamålet 
optimalt.  
 
Ljudmiljön som valdes att gestalta föreställde ett torg i en småstad någonstans i 
södra Europa. Det som skulle fångas var bilden av en inbjudande traditionell 
mötesplats som ställdes i kontrast till köpcentrets miljö. En händelserik, exotisk men 
även rogivande miljö eftersträvades. Det var viktigt att den skulle vara tillgänglig för 
alla typer av människor då Gallerians målgrupp sträcker sig vitt över stadens alla 
åldrar och kulturer.   
 
Till arbetet användes ljudkällor av typen panelhögtalare (Panphonics Audio 
Element). Högtalarnas form gav stor inspiration till utseendet av den färdiga 
produkten. Med utgångspunkt från dess kvadratiska platta form utvecklades ett tak 
utgjort av plattor med samma form men av varierande storlek. Plattorna monterades 
i en aluminiumram tillsammans med högtalarna för att skapa ett tak under vilket en 
ny ljudmiljö skulle skapas. Aluminiumramen hade formen av en våg som följde 
besökarnas rörelser i linje med Gallerians huvudstråk. Ramen, som tillverkades i 

                                                
51 Se bilaga 1 för planritning 
52 Kritiker var under kursen: Peter Becker - Föreståndare vid Share Studio, 
Interaktiva Institutet, Catharina Dyrssen - Arkitekt SAR/MSA, musikvetare, tekn.dr., 
Docent & forskningsansvarig vid Chalmers Arkitekturskola 
53 Som handledare under kursen fungerade: Björn Hellström - Arkitekt SAR/MSA, 
musiker, tekn.dr., Gästforskare vid Konstfack, akustisk designer vid ÅF- 
Ingemansson Technology AB, Staffan Mossenmark - Tonsättare, ljudkonstnär, 
lektor vid Musikhögskolan i Göteborg 
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sektioner, hade måtten 5 x 3 meter och kunde enkelt demonteras för att underlätta 
transporter. 
Tankarna på ljudvågor och det pulserande flöde av människor genom köpcentret 
stod som grund för formvalet. Högtalarna placerades i de yttersta raderna av plattor 
vilka vinklades inåt för att fokusera ljudet inom den angivna platsen, se Figur 8 a & 
8 b.  
 
 
 

 
 
 

Figur 8 a: Installationen sedd från sidan där pilarna visar högtalarnas riktning. 

 
 

 

 
 

Figur 8 b: Illustration föreställande de yttersta raderna av plattor och högtalarens placering.  

 
 
Installationen hölls ihop av den formade aluminiumramen som fästes i åtta stycken 
vajrar och hissades upp på en höjd av ca 3,5 meter. Skulle installationen hänga högre 
så skulle mycket av rumsligheten tappas och ljudet skulle lättare fly det tänkta 
rummet. Av säkerhetsskäl kontrollerades att det för besökarna inte gick att nå ramen 
på något sätt från marken för att åstadkomma något sabotage. Förstärkare till 
högtalarna och cd-spelare placerades i en mindre låda som hissades upp någon meter 
ovanför installationen.   
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Kravet som ställdes var att i största möjliga mån ge rummet ett reflekterande tak och 
ett absorberande golv, för att behålla den största mängden ljudenergi inom rummet. 
Till golv användes en nålfiltsmatta som fungerade i absorberande syfte samtidigt 
som den utgjorde en visuell avgränsning av rummet. Plattorna i taket, som 
fungerade som reflektorer, var av halvtransparent plast och hölls ihop av 
nyckelringar. Det halvtransparenta materialet möjliggjorde för ljuset att passera och 
gav rummet en öppnare känsla. 

 

3.1.4 Installationen 
 
Det är en lång process och det krävs en mängd olika ljud för att artificiellt skapa en 
trovärdig ljudmiljö. Det som vi upplever som stadens eller samhällets 
karakteristiska ljudbild består i själva verket av en uppsjö olika ljud som samverkar 
till att ge platsen dess akustiska identitet.  
 
För att identifiera enstaka ljudkällor och utröna vad stadens sorl består av spelades 
stadsljud in och analyserades. Detta gav en relativt bra uppfattning om vad som 
skulle användas till skapandet av en ny ljudmiljö. Inspelningen redovisade dock inte 
den faktiska upplevelsen på platsen på ett godkänt sätt. En ljudupptagning med 
mikrofon skiljer sig mycket från den upplevda ljudmiljön på platsen och går ej att 
använda som substitut. Mikrofonen tar inte hänsyn till hörandets egenskaper och 
inspelningar framställer således miljön på ett helt annat vis vid uppspelning. 
 
Den ljudmiljö som eftersträvades var som nämnts ovan torget i den lilla byn 
någonstans i södra Europa. Skapandet av den livliga, exotiska men samtidigt 
inbjudande känslan var en iterativ och tidskrävande process. De inspelade 
stadsljuden kunde användas som grund för att skapa överlagringar av ljud och göra 
ljudbilden mer levande. Skratt, samtal, cyklar, bilar, tutor, hundskall, 
gatumusikanter, fontäners brus och fågelkvitter var en del av ljuden som användes 
för att ge ljudmiljön den dynamik och trovärdighet som söktes.  
Högtalarna hängdes upp i en stor öppen utställningslokal intill skolans cafeteria, 
som bidrog med ett påtagligt bakgrundssorl, där ljuden kunde testas efter hand. De 
olika ljuden spelades upp genom de högtalarna som skulle användas för att se hur de 
fungerade tillsammans och samtidigt hur de färgades av högtalarens karakteristik. 
Det var viktigt att redan i ett tidigt skede se till de skillnader som uppstod från att 
lyssna i en studiomiljö till att presentera ljuden i deras tänkta kontext. En subjektiv 
bedömning gjordes av de inblandade studenterna hur väl ljuden agerade med 
varandra och ansågs passa in i den tänkta ljudmiljön. Valet av rätt ljud på rätt plats 
kan vara känsligt. Ljud som tas ur sitt sammanhang och planteras i nya miljöer kan 
ibland upplevas uppenbart påklistrade och inte smälta in i den nya kontexten.  
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3.2 Utformning av enkät 
 

3.2.1 Platsanalys 
 
Det första steget i arbetet var en förstudie som hade för avsikt att erhålla en bild av 
arbetssituationen i ett kontorslandskap. Under arbetets gång hade kontakt upprättats 
med två arkitektkontor vilka av tillgänglighetsskäl valdes till testobjekt för 
förstudien. Det första kontoret, Nyréns Arkitektkontor, var stort och rymligt. 
Kontoret hade högt i tak och samtliga anställda, ca 90 personer, satt i samma lokal. 
Det andra kontoret, White Arkitekter, var istället indelat i våningsplan där de 
anställda var placerade i mindre grupper. De största skillnaderna kontoren emellan 
låg i rummens dimensioner, där Nyréns Arkitektkontor uppvisade en betydligt större 
öppen yta samt en högre takhöjd. 54 Kontoren besöktes under två dagar vardera där 
detaljer nedtecknades och samtal fördes med de anställda. Informationen 
dokumenterades genom skisser, anteckningar och fotografier.  
 

3.2.2 Informationssökning 
 
Innan arbetet med utformningen av enkäten startade gjordes en insamling av enkäter 
som tidigare behandlat området. De enkäter som behandlades var:  
 

• Edgett, L., Hodgson, M., Kennedy, S., Lamb, N., Rempel, R.: Subjective 
assessment of listening enviroments in university classrooms: Perceptions of 
Students 

 
• Danielsson, C.: Office enviroment, health & job satisfaction 

 
• Nilsson, M. E., Berglund, B.: Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden 

och stadsparker 
 

• Brennan, A., Chugh, J. S., Kline, T.: Traditional versus open office design 
 

• Andersson, K., Stridh, G. Fagerlund, I., Aslaksen, W.: MM-enkäterna -  MM 
040 Na Kontor  

 
• Kjellberg, A., Tesarz, M.: Frågeformulär: Störande buller i arbetsmiljön 

 
• Kaarela, A., Jokitulppo, J., Keskinen, E., Hongisto, V.: Acoustical 

Environment Questionaire for Offices – Method Development 
 

• Holm Pedersen, T., Kvist, P.: Translations into Danish of the questions and 
modifiers for socio-acoustic surveys, Euronoise 2006, Tampere, 2006 

 

                                                
54 Se Bilaga 4a & 4b för planritningar 
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Relevansen hos enkäterna varierade men alla hade åtminstone ett par eller flera 
frågeställningar som visade sig intressanta till den kommande undersökningen. En 
lista med kriterier från förstudien som skulle tas upp i den kommande enkäten 
arbetades fram.  
 

3.2.3 Bearbetning av information 
 
Med utgångspunkt från de uppsatta kriterierna identifierade i förstudien markerades 
de frågor från de insamlade enkäterna som ansågs relevanta till projektet och fördes 
samman till ett separat dokument. Genom en sammanställning av dessa erhölls en 
god överblick av de utvalda frågorna. Varje fråga markerades med en färg 
motsvarande den kriteriegruppen dit denna ansågs höra. Ett svårt projekt, då många 
frågor låg på gränsen mellan två kriteriegrupper eller ansågs tillhöra fler än en. Då 
de utvalda frågorna var placerade efter kriteriebestämningen väntade nästa steg i 
processen då frågeformuläret bantades ytterligare genom att eliminera de frågor som 
på något sätt överlappade varandra och i grunden frågade efter samma sak. Utifrån 
en subjektiv bedömning beslöts vilka av de likartade frågorna som skulle sparas och 
vilka som skulle strykas ur frågeformuläret. En del av dessa kombinerades eller 
formulerades om för att bättre passa ändamålet. Frågor som sedan ansågs saknas 
utifrån de framtagna kriterierna utformades och lades till.  
 
Efter en längre genomgång och diskussion med Psykoakustiker Mats Nilsson samt 
representanter från de inblandade akustikföretagen omkring de kvarstående 
frågorna, kunde ytterligare frågor strykas p.g.a. sin irrelevans eller överflödighet i 
sammanhanget. En gräns vid 20 minuter för genomförande av enkäten sattes för att 
bevara dess storlek inom rimliga mått. Med ett större frågeformulär är det lätt att 
testpersonerna tröttnar eller drar sig för att genomföra arbetet redan innan. Detta 
gjorde att gallringen blev hårdare och att många frågor sorterades bort i denna fas. 
  
Då frågorna tagits från flera olika källor och ett stort antal skapats speciellt till denna 
enkät så upptäcktes en skillnad i många av frågornas svarsalternativ. Dessa 
modifierades så att relaterade frågor erhöll likadana svarsalternativ vilket gav 
enkäten ett mindre spretigt intryck. Antalet alternativ skiljde sig också mycket 
mellan frågorna. Vid merparten av frågorna sattes fem alternativ för att ge 
testpersonen ett mittalternativ då han/hon kände sig tveksam. Vid ett jämnt antal 
svarsalternativ blir testpersonen tvungen att välja sida, mot det positiva eller det 
negativa hållet. 
 
Enkäten testades på ett par personer som vanligtvis jobbar i storrumskontor för att 
utreda dess kvalitet. Vid testen ombads testpersonerna tänka högt och ställa frågor så 
fort någonting var oklart. Tankar och frågor antecknades i enkäten för att senare 
användas till att korrigera dessa möjliga fel. Utförandet gjordes på tid för att försäkra 
att inte den maximala tidsgränsen på 20 minuter överstegs. Det uttrycktes tydligt att 
testpersonerna var helt anonyma och att enkäten behandlas konfidentiellt. Detta så 
att ingen känner sig hämmad att svara det dom egentligen känner.  
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För att validera enkätens utformning skickades den ut den till ett verkligt kontor där 
problem med ljudmiljön rapporterats. Storrumskontoret på Moderna Museet i 
Stockholm stod som testobjekt. Kontoret har 15 anställda och är beläget på 
bottenplan av museet.  

 

3.2.4 Validering av enkät 
 

Enkäten har testats på Moderna Museets storrumskontor där personalen enligt 
uppgift upplevt problem med akustiken. Kontoret har en oregelbunden geometrisk 
form (se översiktsbild i Figur 12) och stora delar av väggytorna består av fönster och 
glasväggar. Man sitter nära sina grannar och reflektionsytorna är stora och många. 
Arbetsplatserna separeras av skärmar och i vissa fall bokhyllor. Den låga takhöjden 
bidrar till att ljudmiljön saknar diffusivitet, vilket gör att maskeringen av 
ovidkommande ljud är minimal.  
 
 

 
 
 
 

Figur 12: Översiktsbild föreställande grov planlösning av Moderna Museets kontorslokaler. 
 
 
Ljudmiljön i kontorslokalerna på Moderna Museet hade vid tomt kontor en 
bakgrundsnivå på 28,1 dB(A) (42,3 dB(C)), och en efterklangstid (T60) som 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
 

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
T60 (s) 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 0,44 

 
Figur 13: Tabell redovisande uppmätta värden på efterklangstid (T60) i kontoret på Moderna Museet. 

 
 
AI och STI som uppmättes vid en arbetsstation tre meter från källan gav resultaten 
0,95 respektive 0,73 (med hänsyn taget till bakgrundsnivån). Det höga erhållna 
värdet på AI tyder, enligt Figur 7, på att det finns ett klart behov av förbättring för 
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att kontoret ska kunna erbjuda en god akustisk arbetsmiljö. Värdena på 
efterklangstiden kan jämföras med det rekommenderade värdet 0,4 s (enligt SS 02 
52 68) samt diagrammet i Figur 4, vilket visar att det är godtagbart. 

 



34 

4 Resultat 
 
Nedan redovisas resultatet av pilotstudien, platsanalysen samt enkäten i dess 
slutliga form. Dessutom presenteras resultatet av enkätens testutskick till Moderna 
Museet.  
 

4.1 Pilotstudie  
 
Det gränsöverskridande samarbetet fungerade över lag bra men en tydlig skillnad i 
arbetsmetoder visade sig relativt fort i processen. En stor del av dessa skillnader 
bottnar naturligtvis på ett personligt plan men många av beteendena och 
tankegångarna torde vara färgade av studiefältet. Medan inredningsarkitektens fokus 
låg på rummet och rumsligheten, riktade designern sina tankar direkt på produkten. 
Ur en inredningssynpunkt koncentrerades således tänkandet kring installationens 
förhållande till omgivningen och dess relation till köpcentrets aktiviteter. Hos 
industridesignern lades däremot stor vikt vid installationens visuella attribut, som 
färg och form. Som akustiker formades förslagen med fokus på ljudmiljön i första 
hand och hur installationen borde formges för att komma till sin rätt i köpcentrets 
livliga ljudmiljö. Den färdiga produkten skiljde sig mycket från den initiala planen 
rent visuellt men behöll flera av grundtankarna från startskedet. Installationen syntes 
väl från håll och fångade uppmärksamheten hos många av besökarna. De 
halvtransparenta plattorna släppte igenom solljuset från Gallerians takfönster och 
skapade en mycket trivsam atmosfär under installationen, se Figur 9.  
 
En klar rumskänsla skapades då man befann sig under taket och flertalet besökare 
spenderade lång tid i den nya ljudmiljön. Den skapade ljudmiljön bestod av en tjugo 
minuter lång sekvens av en cafélik utomhusmiljö som repeterades kontinuerligt. 
Konversationer och fraser presenterades på diverse främmande språk vilket 
förstärkte den exotiska miljö som söktes. Ljudet från högtalarna var fokuserat inom 
rummet och känslan av en avgränsad miljö infann sig tydligt. Installationen var 
under sin tid på Gallerian en populär viloplats där många spenderade sin tid i väntan 
på ny energi. Uppfattningen av iakttagelserna var att flertalet av de besökare som 
befann sig i ljudrummet inte verkade reflektera över ljuden eller den nya ljudmiljön 
utan helt enkelt upplevde det som en trevlig miljö att vistas i. I detta fall är det ett 
tydligt exempel på ett kvalitativt lyssnande där ljudmiljön skapar en omtyckt 
atmosfär eller stämning.  
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Figur 9: Installationen under utställningen i Gallerian.55 

 

4.2 Platsanalys 
 

Besöken på de två arkitektkontoren gav en mycket värdefull inblick i 
arbetssituationen i ett storrumskontor. De bidrog till en ökad förståelse om vilka ljud 
och ljudmiljöer som anses goda respektive störande. Genom samtalen med de 
anställda erhölls en bild av den starkt subjektiva upplevelsen av ljudmiljön då 
många hade skiljda åsikter angående de störande momenten på kontoret. Faktumet 
att de ägnade sig åt snarlika arbetsuppgifter och arbetssätt gjorde det lätt att jämföra 
de iakttagelser som gjordes på plats. 

 

4.2.1 Platsanalys 1: Besök på Nyréns Arkitektkontor, 
Stockholm, 28/4 & 2/5 - 2006 
 
Redan i entrén till kontoret noterades en märkbart tyst ljudmiljö. Akustiken kändes 
tung och dämpad och känslan att de anställda medvetet höll nere ljudnivån på 
samtalen var tydlig. Ett behagligt, dovt sorl från fläktsystemet blandades med 
avlägsna röster och fungerade effektivt som en maskerande bakgrund. Detta 
kombinerat med den tilltagna takhöjden torde bidraga starkt till kontorets behagliga 
ljudmiljö. Det trivsamma sorlet penetrerades dock i jämna mellanrum av mekaniska 
ljud från diverse kontorsmaskiner och ett ilsket sörplande från en kaffemaskin. 
Förvånande nog var fikarum och matplatser placerade i samma lokal och ej 

                                                
55 För fler bilder på installationen se Bilaga 2. 
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avskärmade från arbetsplatserna. Det ger en öppen och rymlig känsla men kan vara 
negativt vid livligare diskussioner på rasten eller vid slamrande med disken.  
 
Nyréns Arkitektkontor rymmer ca 90 personer och är delat i två enheter av en 
mittsektion med tillhörande ljusgård.56 Möjligheter till privata samtal och mindre 
möten finns i denna sektion i form av avskärmade rum. Ofta hålls dock möten vid 
matplatserna i den nedre delen av lokalen. Detta fungerar relativt bra ljudmässigt 
trots att inte den delen av lokalen är avskärmad.  

 
Rummet är stort och rymligt med sin takhöjd på dryga sex meter och väggarna 
består till största delen av glas. De anställda sitter i mindre grupper om 6 personer. 
Arbetsplatserna saknar helt avskärmning sånär som på en 20 cm hög kant på 
skrivbordets bakkant. 
 
 

 
 

Figur 10: Nyréns Arkitekturkontor. Foto: Åke E:sson Lindman, Arkitektur 4 – 2003 

 
Trots de stora glasytorna som genererar skarpa reflektioner så fungerar akustiken 
mycket bra. I och med den väl tilltagna takhöjden så undkommer man störande 
reflektioner i taket. Reflektionsrisken finns kvar men mycket ljudenergi förloras 
under den långa sträckan som ljuden måste färdas vilket gör att detta inte ses som en 
stor fara. Golvet på kontoret består av klinkers, som är väldigt stumma vid anslag, 
vilket fungerar bra ur en akustisk synpunkt då de inte ger ifrån sig starka stegljud.   
 
Mikrovågsugnar och diskmaskiner är dock placerade i mittsektionen i ett slutet rum 
för att inte föra alltför mycket oväsen in till arbetsplatserna. Den största källan till 
oönskat ljud tycks vara kaffeautomaten, vilket stärks av de allra flesta tillfrågade 
anställda. Automaten, som är placerad i fikautrymmet, är inte avskärmad på något 
vis och hörs vid användning över i stort sett hela lokalen. Många anger ljudet som 
mycket störande men att man efter ett tag vänjer sig och inte reagerar på samma sätt. 
Kylskåpet i fikadelen ger ifrån sig ett brusande ljud som kan av de intillsittande 

                                                
56 Se Bilaga 4b för planritning 
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uppfattas som besvärligt. Men detta fungerar bra som maskering för samtalen runt 
kaffeautomater och är även till fördel för de anställda som sitter närmast placerade. 
 
Trots den bristande avskiljningen mellan arbetsstationer är det få som störs av 
personerna mittemot utan de främsta källorna till störning från nära håll kommer 
enligt dem själva från personer som sitter bredvid. Skrivborden är djupa och känns 
ordentligt rymliga.  
 
Kontoret var vid studien fullbelagt så när som på ca 10 platser. De allra flesta av de 
tomma platserna återfinns nära mitten av lokalen och intill de mest trafikerade 
gångarna, vilka torde vara de positioner som är mest utsatta för störningar. Det 
påpekades även under besöket att de högst avlönade personerna i regel sitter längs 
väggarna.  
 
De anställda är vanligtvis placerade i arbetsgrupper för att slippa onödigt spring och 
högljudda konversationer med avlägset belägna kollegor. En stor skillnad på 
taltydligheten märks då personer står upp och pratar jämfört med de samtal som förs 
vid skrivborden. Alla de anställda har dock bärbara telefoner och kan lämna sin plats 
för att tala ostört i de avskilda rummen eller andra delar av lokalen. De mest 
störande rösterna kommer enligt flera av de anställda inte från personerna inom 
arbetsgruppen utan snarare från människor längre bort i lokalen. Det är samtal som 
förs utom ens kontroll och som är svåra att uppfatta i sin helhet.  
 
 I ena hörnet av landskapet sitter administrationen som enligt flera av de anställda 
vanligtvis håller en högre ljudnivå, mycket på grund av ljud från avdelningens 
kontorsmaskiner. En av de anställda nämner att hon på grund av ljudmiljön nära 
administrationen var tvungen att byta plats för att kunna arbeta ordentligt.  
 
De som tidigare jobbat i andra miljöer vittnar om att det i ett så stort öppet landskap 
blir en tystare miljö. I mindre kontorslandskap och cellkontor finns känslan att man 
kan samtala mer ohämmat men då sprids ljudet via korridorer och öppna dörrar till 
intilliggande kontor. I regel är chansen större att nå en lägre ljudnivå i ett större rum, 
med avsaknad av närliggande reflektionsytor etc. Vid en konstant ljudeffektnivå och 
ökning av rummets volym, minskar efterklangsnivån enligt formeln för 
ljudutbredning i slutna rum, se formel [2].  
 
Nyréns Arkitektkontor arbetade tidigare i flera mindre kontorslandskap med runt 6 
personer i varje.  Vid flytten talades det om att strukturändringen av kontoret till ett 
större landskap skulle främja kontakterna mellan de anställda. Detta har enligt flera 
anställda inte uppfyllts då det i nuläget är väldigt viktigt att hålla nere samtalstonen 
för att inte störa andra och de spontana mötena som infann sig i trapphus eller 
korridorer uteblivit. En anställd uppger att han måste använda öronproppar för att 
kunna koncentrera sig ordentligt vid mer krävande arbetsuppgifter.  
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4.2.2 Platsanalys 2: Besök på White Arkitekter, Stockholm, 
11/5-2006 
 
White Arkitektkontor är uppdelat på 4 våningar med kontorslandskap på tre av 
dessa. Kontorslandskapen är i sin tur uppdelade i sektioner av bokhyllor med ca tio 
anställda i varje sektion.57 Taket saknar helt absorbenter och är konstruerat som 
betongfåror. Skrivborden är relativt stora men saknar avskärmning så när som på en 
20 cm hög upphöjning i kanten mot kollegor sittande mittemot. På den översta 
våningen återfinns bland annat en cafeteria, som fungerar som mötesplats vid 
fikaraster och luncher. 
 
Kontorets planlösning gör att kontorslandskapet inte känns alls lika stort och kan 
bidra till att de anställda inte känner att de behöver ta lika stor hänsyn. Då den 
visuella kontakten med medarbetare bryts blir känslan lätt att man heller inte stör 
dessa genom att ge ifrån sig ljud. I ett mindre utrymme blir således lätt upplevelsen 
att man stör färre människor. Jämfört med Nyréns Arkitektkontor där de anställda 
sitter i väldigt stora öppna landskap är ljudnivån på White allmänt högre. Detta kan 
härledas både till den trängre lokalen (via formeln för ljudutbredning i slutna rum, se 
formel [2]) samt till att de anställda generellt håller en högre samtalston. 
 
Trots avsaknaden av absorberande material i taket fungerar akustiken förvånansvärt 
bra. Det finns en diffuserande aspekt i takkonstruktionen som motverkar direkta 
reflexer. Då reflexerna blir mer diffusa ökar känslan av rymd i rummet. 
Bakgrundsbrus från ventilation och dylikt är i stort sett obefintligt. Parkettgolvet ger 
ifrån sig skarpa stegljud men är beklätt av en matta i de mest trafikerade gångarna på 
sidan av arbetsplatserna och kontorsmaskinerna är bra placerade i avskilda rum 
vilket begränsar spridningen av deras ljud. Det är en mycket tyst miljö och man får 
en känsla av att det lagts tid på just bullerbekämpningen. Bokhyllorna fungerar i 
avskärmningssyfte och håller mycket av ljudet inom sektionerna. Taltydligheten är 
dock stor och man kan utan problem urskilja konversationer från långt håll. Detta är 
ett problem som lätt uppkommer då bakgrundsljuden är för svaga.  
 
Cafeterian används av större delen av personalen vilket ger ett hälsosamt 
miljöombyte för de anställda och minimerar att störande konversationer når de som 
arbetar. Den allmänna uppfattningen av ljudmiljön är positiv och de flesta anställda 
verkar nöjda. Dock förekommer det att anställda stundtals använder hörselskydd och 
hörlurar med musik för att skärma av ovidkommande ljud under arbetet.  
 
Känslan är över lag intimare och det känns som att man sitter närmare sina kollegor 
jämfört med Nyréns. Detta har mycket att göra med den lägre takhöjden och de 
begränsade ytorna i form av de avdelade sektionerna.  
 
 
 

                                                
57 Se bilaga 4a för planritning 
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Figur 11: White Arkitektkontor. Foto: Natasja Jovic, Arkitektur 7 - 2003 
 

 

4.3 Utformning av enkät 
 
De uppsatta kriterierna från förstudien delades under arbetsprocessen upp i fem 
grupper för att lättare få en översikt och kontrollera att önskade områden behandlats. 
De fem grupperna var:  
 

• Rumsuppfattning: 
Ex. Rummets inverkan på ljudmiljön. Hur upplevs rummet? - Öppet/stängt, 
offentligt/privat dämpat/efterklangsrikt. Lokalisering av ljudkällor. 
Avskärmning visuellt och akustiskt (ljudkällan synlig?). Arbetsstationens 
position?  

 
• Maskeringseffekt:  

Ex. Hur fungerar de omkringliggande ljuden som maskering för de oönskade 
ljuden i din närhet? Ljud från fläktar, belysning, datorer, gatan, sorl m.m. 

 
• Perceptionskriterier:  

Ex. Vilka specifika ljud upplevs som störande för din koncentration?  
Svårt att uppfatta tal? Höjer du rösten? Vad upplevs t ex starkt, tröttande, 
monotont, rytmiskt? Upplever du att du stör andra? 

 
• Psykosociala kriterier:  

Ex. Ljudkänslighet, Trivsel på arbetsplatsen? Relationer till omgivningen. 
Arbetssätt, Uppfattning av placering. Placerad med nära/samarbetande 
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kollegor? Mängd passerande människor? Interaktion med kollegor. I vilken 
mån kan du påverka egna arbetssituationen?  

 
• Åtgärder/Design:  

Ex. Vad gör du för att din akustiska miljö ska bli dräglig? Vad vidtar du för 
åtgärder för att maskera eller dölja de störande ljuden?  
Använder radio/freestyle? Avskärmning (bokhyllor, skärm). Lämnar 
arbetsplats vid telefonsamtal? Jobbar hemma? 

 
Grupperingen ändrades något till den slutliga layouten för att göra kategorierna mer 
lättförståeliga för försökspersonerna. Det var viktigt att fortfarande ha en indelning i 
grupper både för att underlätta vid analysen och för att förhindra att enkäten vid 
utförandet kändes för lång. Den slutliga enkäten innehöll 60 frågor och delades upp i 
6 nya delar.58 De sex delarna fungerade som naturliga avdelare och samlade frågor 
som berörde liknande ämnen under respektive rubrik. Dessa var: 
 
Bakgrundsfaktorer 
Ditt arbete 
Ljudmiljön på din arbetsplats 
Din arbetsplats 
Allmänt om ljud 
Egna kommentarer

                                                
58 Se Bilaga 5 för enkätens slutliga utformning.  
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4.4 Resultat av enkät  
 

Utifrån enkätsvaren kan man se att knappt tre fjärdedelar av de anställda anser att 
den generella ljudmiljön är dålig eller mycket dålig. Detta är en klar indikation på att 
åtgärder är aktuella, se Figur 14. 
 

 
 

Figur 14: Enkätresultat från Moderna Museet på frågan: Hur upplever du ljudmiljön generellt? 
 
 

Tre ljudkällor får genomgående en hög skattning när det kommer till störningsgrad 
på kontoret. Dessa är kollegor i telefonsamtal, ringande telefoner och tal och skratt 
från samma rum. Detta är ett tydligt bevis på att tidigare studier om att talljud hör 
till de mest störande momenten stämmer väl in även i detta fall. Genom att få svar 
på vad som upplevs som mest störande, och på vilket sätt, av dem som dagligen 
använder lokalen får man en blick över vilken typ av åtgärder som bör prioriteras.  
 
Enkätsvaren visar även att samtliga tillfrågade besvärades på något sätt av den 
bristande avskildheten som arbete i storrumskontor innebär, se Figur 15. Samtidigt 
anger en tredjedel av de tillfrågade att de föredrar kontorslandskap som arbetsplats 
före enskilt rum eller arbete i mindre grupper om två eller fyra personer, se Figur 16. 
 
En signal om vilka aktiviteter på arbetsplatsen som störs allra mest går också enkelt 
att läsa ur enkätsvaren. Samtliga förslagsalternativ till vilka aktiviteter som störs 
p.g.a. ljudmiljön har fått relativt höga skattningar och det är ingen som angivit 
alternativet Inga i frågan, se Figur 17. Det uttalade missnöjet med ljudmiljön hos 
kontorets anställda kan med säkerhet fastställas efter en snabb genomgång av 
enkätsvaren.  
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Figur 15. Enkätresultat från Moderna Museet på frågan: Besväras du på något sätt av bristande 
möjlighet till avskildhet? 

 
 
 
 
 

 
 

Figur 16. Enkätresultat från Moderna Museet på frågan: Hur skulle du helst arbeta? 
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Figur 17. Enkätresultat från Moderna Museet på frågan: Vilka aktiviteter på din arbetsplats anser du 

störs av ljudmiljön? 

 
 
Ett ytterligare steg är att korstabulera frågorna på så sätt att en fråga används för att 
jämföras med svaren på de andra frågorna. Genom att till exempel använda frågan 
Hur upplever du ljudmiljön generellt? och jämföra svaren på denna med de svar 
som resten av enkätfrågorna visat. Utifrån detta skulle mycket värdefull information 
kunna utvinnas som exempelvis: De som svarade att ljudmiljön var mycket dålig 
bestod främst av människor som a) har jobbat mindre än ett år på arbetsplatsen, b) 
är kvinnor osv. Se figur 18 respektive 19.  
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Figur 18: Enkätresultat från Moderna Museet på frågan: Hur länge har du arbetat på din nuvarande 

arbetsplats? De olika färgerna på staplarna symboliserar svaren på frågan: Hur upplever du 
ljudmiljön generellt? 

 
 

 
 
Figur 19: Enkätresultat från Moderna Museet visande andelen män respektive kvinnor som deltog i 
studien. De olika färgerna på staplarna symboliserar svaren på frågan: Hur upplever du ljudmiljön 

generellt? 
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I den senare delen av enkäten fick enkätdeltagarna chansen att skriva fritt kring hur 
man skulle kunna förbättra ljudmiljön och vilka fördelar och nackdelar man såg med 
den öppna kontorsmiljön. Många intressanta tankegångar och åsikter som bör has i 
åtanke vid eventuella designåtgärder av kontoret registrerades. Bland dessa märktes 
allt från konkreta möblerings- eller omorganisationsförslag till bättre 
hänsynstagande hos kollegor.  
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5 Diskussion 
 
Nedan diskuteras de uppnådda resultaten och den slutliga enkätens utformning. 
Fungerar den i ett skarpt projekt och tjänar den sitt syfte som 
kommunikationsförbättrare mellan yrkesgrupperna?  
 

5.1 Pilotstudien 
 

Ljudrummet som skapades kan inte ses som optimalt ur en akustisk synvinkel då 
inga beräkningar eller mätningar utfördes men dess funktion var otvivelaktigt 
uppskattad. Det var just symbiosen mellan funktionen och formen som gjorde att 
installationen fångade den uppmärksamhet som den fick. Med en perfekt akustisk 
design utan en genomtänkt visuellt attraktiv form är det svårt att skapa ett intresse 
för produkten. Installationen har definitivt ett visuellt estetiskt värde i sig men att 
implementera ljud ger den en ny dimension som skapar intresse och nyfikenhet. 
Detta visar på vikten av att samarbeta över gränserna som så många gånger 
underskattas.  
 
Installationen uppmärksammades under utställningen av Svensk Form med en 
inbjudan att medverka vid Swedish Design Awards i Stockholm under våren 2006. 
Önskan var att installationen skulle placeras i entrén och skapa ett välkomnande 
ljudrum strax innanför dörrarna. Omgivningen var denna gång väldigt annorlunda 
men ljudrummet gjorde sig väl och fick flertalet uppskattande kommentarer under 
kvällen.  
 

5.2 Enkäten 
 
I första skedet av enkätframställningen placerades blocket med frågor om 
ljudkänslighet i början av frågeformuläret. Detta för att det vid analysen skulle vara 
lätt att dela gruppen efter ljudkänsliga och icke ljudkänsliga och analysera deras svar 
var för sig. Senare flyttades dock blocket om ljudkänslighet till att stå allra sist. 
Tanken med detta var som nämnt ovan att inte personerna skulle känna sig 
sjukförklarade som hörselskadade och sedan svara på frågorna med detta i tankarna. 
Ett förslag är att i ett senare skede dela kontoret i två delar, där de mer ljudkänsliga 
sitter samlade och de mindre ljudkänsliga sitter för sig. Detta förutsätter dock att 
man förhåller sitt beteende till de kringsittande, dvs. att man i den ljudkänsliga 
gruppen också ser till att hålla nere sin egna ljudnivå.  
 
Att i ett tidigt skede prova enkäten på utomstående personer och be dessa tänka högt 
under utförandet gav en god respons på dels om den höll tidsramen men också, ännu 
viktigare, att den var lättförståelig. Det är extremt viktigt att inte använda för 
komplicerade begrepp, för att säkerställa att testpersonerna förstår både frågorna och 
svarsalternativen ordentligt.  
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En av frågorna som diskuterades mycket utifrån begreppspunkten var frågan: Hur 
upplevs ljudmiljön? (mycket dämpad, dämpad, neutral, klangrik/odämpad, mycket 
klangrik/odämpad). Sökandet efter ett begrepp som motsvarade motsatsen till 
dämpad gick många turer innan det slutliga kombinerade ordvalet, 
klangrik/odämpad fastlades.  
Men då det fortfarande fanns ett tvivel på om testpersonerna skulle förstå begreppen 
så delades frågan upp i två delar: Upplever du ljudmiljön som: Dämpad? (väldigt 
lite, lite, lagom, mycket, väldigt mycket), Klangrik/Odämpad? (väldigt lite, lite, 
lagom, mycket, väldigt mycket). Med detta skapades en möjlighet att kontrollera om 
personernas svar var konsekventa. Merparten av svaren visade på konsekvens 
medan en person skattade ljudmiljön som både mycket dämpad samt mycket 
klangrik. Denna person kommenterade dock sin inkonsekvens med en kommentar i 
marginalen om att det må tyckas konstigt men att ljudmiljön trots allt upplevdes på 
detta vis. Om svaren på de två frågorna inte skulle vara motsatt korrelerande skulle 
det vara ett problem och dessa skulle således kunna uteslutas vid analysarbetet. Vid 
databehandlingen av resterande svar kan man vända skalan för svarsalternativen hos 
en av frågorna och behandla dem som två svar på samma fråga från varje person. På 
detta sätt ser man om personerna förstått begreppen och svarat konsekvent, vilket 
ger frågeställningen både en högre validitet och reliabilitet. 
 
Avsnittet Bakgrundsfaktorer innehåller en fråga om inkomst. Här föreslås en 
ändring av svarsalternativen för att förhindra förvirring då personer som har en 
inkomst på ett mellanbelopp, som återfinns i två svarsalternativ, inte vet vilken ruta 
de bör markera. Om en person exempelvis tjänar exakt 25.000:- i månaden så kan en 
lätt förvirring uppstå då det både går att välja alternativen 15.000 - 25.000:- och 
25.000 - 40.000:-. Detta kan bidra till en felkälla vid sammanställning av enkäten då 
personer med samma inkomst kan registreras olika. Alternativet skulle vara att ange 
15.000 - 25.000:- och sedan 26.000 - 40.000:- där testpersonen, vid fallet att dennes 
lön faller emellan de två, får avrunda till det närmsta beloppet 
 
Resultatet att en tredjedel av de anställda föredrar att arbeta i kontorslandskap 
samtidigt som samtliga anger sig vara besvärade av ljudmiljön kan tyda på att den 
visuella öppenheten som storrumskontoren bidrar med generellt väger tyngre än den 
akustiska miljön. Det kan även betyda att en del personer ändå accepterar en viss 
störningsgrad och kanske ser detta som ett nödvändigt ont - att en dålig ljudmiljö är 
någonting som oundvikligen följer med de öppna kontorslandskapen. Det är viktigt 
att inte personalen känner sig hjälplösa inför den dåliga ljudmiljön och går i tron att 
det inte går att åtgärda. Detta kan leda till att de inte anser det lönt att dela med sig 
av den viktiga kunskapen som de som brukare besitter.  
 
Utifrån enkätens sista del, där de anställda fick skriva fritt, kan man snabbt få en 
övergripande bild av hur ljudmiljön på kontoret uppfattas av de anställda. Utifrån 
den information som fås ur enkätsvaren kan en intressant diskussion kring möjliga 
förbättringar skapas mellan akustikern, arkitekten och designern. Detta är en bra och 
viktig informationsplattform att börja ett arbete mot designåtgärder som fungerar 
både akustiskt, funktionellt och är visuellt tilltalande.  
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Enkäten fick gott bemötande vid utskicket till Moderna Museet. Tanken är att 
frågeformuläret i nästa skede ska föras in i en programvara så detta kan fyllas i 
smidigt på datorn för att spara jobb med pappershantering. Programmet skall även 
assistera i sammanställningen av statistisk data för att så snabbt som möjligt kunna 
presentera resultat. Pappershantering och beräkningar är annars en väldigt 
tidskrävande process som på detta sätt är lätt att undvika. Enkäten omfattar 14 sidor 
exklusive försättsblad men håller sig inom ramarna för den satta tidsgränsen att 
genomföra. De frågeställningar som nu slutligen återfinns i enkäten är de som 
ansågs relevanta utifrån projektets mål. Många frågor föll som nämnt bort under 
vägen p.g.a. att de inte höll sig inom ramen för detta projekt. Flertalet är dock 
intressanta frågor och kan med säkerhet finna användning i andra sammanhang. 
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6 Slutsats 
 
Pilotstudien visar att det genom ett nära samarbete fungerar att arbeta tillsammans 
med en gemensam arbetsmetod och hitta nya dimensioner i såväl akustik- som 
design- och arkitekturtänkande. Installationen som presenterades fick mycket beröm 
och uppskattades av såväl fackmänniskor som köpcentrets vanliga besökare vilket 
visar på att det finns ett intresse för en auditiv prägel på designprocessen. 
Erfarenheterna från projektarbetet har lett till en ökad förståelse för 
gruppmedlemmarnas arbetsmetodik och tankar kring problemlösning vilket kan vara 
till stor hjälp vid framtida gränsöverskridande projekt. Det finns ett otvivelaktigt 
behov i näringslivet av att dessa grupper närmar sig varandra i arbetsprocesserna och 
öppnar för ett samarbete redan i planeringsfasen. Liknande kvalitativa metoder för 
inventering och design av fysiska miljöer bör uppmuntras även på yrkesnivå. Det är 
viktigt att främja dylika projekt på utbildningsnivå då detta kan skapa ett naturligt 
interdisciplinärt samarbetstänkande som studenter tar med sig in i arbetslivet.    
 
Genom att erkänna de skillnader som ligger i yrkenas arbetsmetoder och arbeta för 
att utveckla gemensamma verktyg kan man på lång sikt främja samarbetet dem 
emellan.  
Enkäten fungerar som ett kommunikativt redskap i dialogen mellan de som anställts 
för att åtgärda eventuella problem och brukare av lokalen i fråga. Brukarna, i detta 
fall kontorspersonalen, sitter på oerhört värdefull information då de är ensamma om 
att verkligen känna till hur ljudmiljön på kontoret upplevs under en längre tid. De 
kan ge besked om hur ljudmiljön fungerar med avseende på lokalens aktiviteter och 
vilka som är de mest störande ljudkällorna under arbetsdagen. Med 
storrumskontorens ökade popularitet och förtätningen av anställda per yta är det 
ytterst viktigt att kunna optimera kontorens utformning till fördel för arbetsmiljön. 
Kontorens motsägelsefulla behov av samtidig avskildhet som öppenhet ställer stora 
krav på ljudmiljön, som är en viktig faktor om arbetsplatsen ska fungera optimalt. 
Med den utformade enkäten som komplement till rums- och psykoakustiska 
mätningar ökar chanserna att säkerställa kritiska störningsmoment i kontorsmiljön. 
Vid designåtgärder av en lokal är det mycket betydelsefullt att ha kunskap om vilka 
problem som är störst och vad som ska prioriteras. Under arbetet har stor vikt lagts 
vid enkätens användarvänlighet så att den utan problem kan användas av människor 
som ej är verksamma inom akustikområdet. Detta är ett steg mot att förbättra 
kommunikationen och underlätta för andra yrkesgrupper att närma sig 
akustikområdet. En bättre kommunikation över gränserna är en förutsättning för att 
branschen ska fortsätta att utvecklas. Uppfattningen om ljudmiljöers inverkan ökar i 
samhället och fler människor uppmärksammas på vad som går att skapa med ljud. 
Det auditiva tänkandet måste införlivas i såväl arkitektens arbetssätt som designerns 
kreativa processer för att integrera yrkesgrupperna och i det långa loppet minska 
klyftorna dem emellan.  
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Sammanställningen av enkätsvaren från Moderna Museet visar att enkäten tjänar sitt 
syfte väl. Det går snabbt att hitta information om den generella upplevelsen av 
kontorets ljudmiljö samt fastställa vilka som är de största störningskällorna på 
kontoret. Med hjälp av detta kan arbetsmiljön förbättras för de anställda och man 
kan förhindra att personalen drabbas av koncentrationssårigheter, stress och 
trötthetskänslor pga. ljudmiljön. Genom att även visualisera resultaten i form av 
grafer är det mycket lättillgängligt även för utomstående att ta in informationen.  
 
Fördelarna med enkätens lättillgänglighet visas exempelvis genom en grov 
sammanställning av enkätsvaren som utfördes på Moderna Museets begäran. 
Sammanställningen presenterade den generella uppfattningen om ljudmiljön hos de 
anställda för att se om akustiska åtgärder skulle prioriteras eller kunde skjutas på 
framtiden.59 I och med enkätsvaren gick det snabbt och enkelt att visa på missnöjet 
(i detta fall) bland personalen vilket gav en signal till de ansvariga att detta borde ses 
över akut. Denna kunskap är ovärderlig då ett företag står inför en sådan 
frågeställning och i stort sett omöjlig att nå på annat sätt. En presentation av vad de 
anställda upplever är mer direkt och lättförståelig för ej insatta personer jämfört med 
mätdata som kan innehålla, för många människor, okända parametrar. Som 
beslutstagare tappar man då kontrollen och lämnas helt åt att lita på akustikerns eller 
arkitektens omdöme.  
 
Enkäten är i bruk och har skickats ut på ett pilotuppdrag till Vattenfalls 
storrumskontor i Stockholm som komplement till de akustiska mätningar som görs. 
Den ska översättas till 3 olika språk för att även kunna användas i Finland, Norge 
och Danmark inom kort som standardkomplement till rums- och psykoakustiska 
mätningar i storrumskontor.   
 
 
 
 
 

                                                
59 Se bilaga 6 
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Bilaga 1: Planritning Gallerian 
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Bilaga 2: Bilder – Installationen 
 
 

 
Övre bilderna: Installationen under pågående utställning i Gallerian. 

Nedre bilderna: Installationen ljussatt under Swedish Design Awards. 
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Bilaga 3: Projektbeskrivning för forskningsprojektet NICe 

 

NICe – Nordic Innovation Center, PHASE 2 ENG 

 

PROJECT INFORMATION 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Project name SOUND DESIGN OF OPEN-PLAN OFFICES  

Project start 04/2006 

Project end 04/2008 

 

DESCRIPTION OF THE PROBLEM 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Summary 

An increasing proportion of the working population in the Nordic region 
works in an office environment. There is a drastic change in the working 
environment when open-plan offices replace individual cell offices. One of 
the main reasons for open-plan offices is communication, while at the same 
time sound disruption is one of the biggest problems. There are no 
parameters to describe the sound environment in open-plan rooms. The 
traditional measurements for acoustics in rooms were created on the basis of 
cubic geometries with good dispersal of sound energy (diffusion), but these 
are not suitable for the special acoustic conditions provided by open-plan 
offices. 

The starting point for this project is the fact that room acoustics in open-plan 
offices are decisive in terms of the individual’s ability to communicate 
effectively, without creating disturbance or being disturbed by other people’s 
communication. In other words, it is about describing critical acoustic 
situations.  

  

RELEVANCE FOR THE DEVELOPMENT OF NORDIC SOCIETY 

------------------------------------------------------------------------------- 

The starting point for the project is that all people who work in offices must 
have the same conditions for a good sound environment at work. 
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A method of measurement that evaluates acoustic room conditions in open-
plan offices in a meaningful way can also lead to good solutions in terms of 
the working environment. This benefits both employer and employee, as a 
better working environment leads to increased efficiency, less sick leave and 
greater job satisfaction. It can also contribute towards increased availability, 
as room can also be made at work for individuals with hearing difficulties. 
This contributes towards a reduced workload, so that far more people will 
remain in their jobs until they retire. A good sound environment minimises 
the risk that office employees have to leave their jobs prematurely due to 
excessive stress caused by an unsuitable working environment. 

 

OBJECTIVES 

-------------------------------------------------------------------------------- 

a) To develop quantitative room acoustic measurements that adequately 
describe the sound environment in open-plan offices. These measurements 
must be correlated with qualitative measurements that describe the subjective 
experience (room perception, masking effects, perception-related and 
psychosocial criteria). The quantitative measures must be used at every stage 
of the building process: specification of requirements, room design, 
calculation/simulation, measurement.  

 

b) On the basis of these measurements, to identify critical parameters with 
regard to the design of open-plan offices. These critical parameters can apply 
to the choice of material and outer layer for the room’s surfaces and 
furnishings, general room layout and/or the use of the workstations.  

 

The starting point for the project is that all employees must have the same 
conditions for a good working environment from a sound perspective.  

 

Summary 

  

To identify and apply the specific acoustic parameters and measurement 
methodology for open-plan offices that guarantee an appropriate sound 
environment for users. 

 

WHICH COMPANIES/ORGANISATIONS WILL BE USING THE 
RESULTS OF THE PROJECT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

The user/customer level: 
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Users, through trade unions and interest organisations for the professional 
sector 

Building proprietors, property owners 

Purchasers of office furnishing products and office machines 

Customers 

 

The consultant level: 

Architects 

Building consultants 

Building project managers 

Acousticians 

 

The building level: 

The building industry 

Building contractors 

Manufacturers, distributors of office furnishing products 

Manufacturers of fans and ventilation systems 

Manufacturers of office machines 

 

SUCCESS CRITERIA 

-------------------------------------------------------------------------------- 

This is an applied project based on existing information and knowledge, 
which must be compiled and applied in partly new contexts. We have 
therefore decided to set up the project group to consist primarily of 
consultants with experience of applied room acoustics and measurement 
technology. 

At present open-plan offices are being built in every Nordic country. But the 
acoustic challenges are being tackled quite differently in each country. The 
group’s composition therefore paves the way for a broad level of acceptance, 
as Nordic experiences (previous and ongoing research, standardisation, etc.) 
are taken into account. 

Project co-ordination and the sharing of information across borders will be 
extremely important, and there is extensive experience of project 
management within the group. 

 

SCHEDULE 
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2006-2008 
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Bilaga 4a: Planritning – White Arkitektkontor 
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Bilaga 4b: Planritning – Nyréns Arkitektkontor 
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Bilaga 5: Enkät 

 

 

LJUDDESIGN AV STORRUMSKONTOR 

 

 
Detta frågeformulär ingår i en undersökning av akustiken i storrumskontoret på Plan 
1 på Moderna Museet. Undersökningen genomförs inom ramen för 
forskningsprojektet Nordic Innovation Center (NICe) som avser att arbeta fram en 
kvalitativ metod för att bedöma akustiken i storrumskontor. Forskningsprojektet 
utförs genom ett samarbete mellan ÅF-Ingemansson AB, Ecophon AB, Delta, 
Helimäki Ltd och BS Akustikk AS. 
 
Syftet med frågeformuläret är att försöka fånga de anställdas uppfattning om 
kontorets ljudmiljö. Denna aspekt går ofta förlorad och är mycket viktig för att få en 
korrekt bild av upplevelsen av ljuden på arbetsplatsen.  
 
Den insamlade informationen kommer att bearbetas statistiskt och behandlas strikt 
konfidentiellt. Ingen enskild person kan identifieras utifrån frågeformulären eller 
från redovisningar av resultaten. 
 
Vi ber Dig vara noga när Du besvarar frågorna och se till att alla frågor blir 
besvarade. 
Genomförande av hela frågeformuläret beräknas ta 15-20 min.  
 
Tack för Din medverkan! 
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1. BAKGRUNDSFAKTORER 
 
 

Ålder? 
 

<20 år 
 

 

20-35 år 
 

 

36-50 år 
 

 

51-65 år 
 

 

>65 år 
 

 
 
 

Kön? 
 

Man 
 

 

Kvinna 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inkomst? (kronor/månad) 
 

<15.000:- 15.000 -
25.000:- 

25.000 -
40.000:- 

40.000 -
55.000:- 

>55.000:- 

      

      

 
 

Tjänstebefattning? 
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2. DITT ARBETE 
 
 

Hur länge har du arbetat på din 
nuvarande arbetsplats? 
 

<1 år 
 

 

1-5 år 
 

 

5-10 år 
 

 

10-20 år 
 

 

>20 år 
 

 
 
 

I vilken miljö har du arbetat tidigare?  
(välj ett eller flera alternativ) 

Enskilt 
rum 

Kontors-
landskap 

Annat   

      

      

 
 

Hur många timmar i veckan arbetar du 
i genomsnitt?  
 

<30 h 
 

 

30-40 h 
 

 

40-50 h 
 

 

50-60 h 
 

 

>60 h 
 

 
 
 

Hur ofta kräver arbetsuppgifterna att 
du läser eller skriver?  
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

      

      
 
 

Hur ofta samtalar du under arbetsdagen 
med andra i lokalen? 
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 
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Hur ofta talar du i telefon i arbetet?  Mycket 

sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

      

      
 
 

Hur stor del av din arbetstid ägnar du 
uppskattningsvis åt: 
      

Enskilt arbete  %    

Arbete i team  
(inkl. möte/sammanträde) 

 %    

 
 

Har du möjlighet att lämna din 
arbetsplats för att äta lunch eller fika i 
annan lokal? 

Ja Nej    

      

      

Om ja: Hur ofta utnyttjar du denna 
möjlighet? 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Alltid/ 
Varje dag 

      
      
      
Om nej: Skulle du utnyttja denna 
möjlighet om den fanns? 

Ja Nej    
      

 
 

Kan du påverka hur din arbetstid 
förläggs?  (ex. flextid) 
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 
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Kan du påverka dina arbetsuppgifter? 
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

      

      
 

 
Kan du påverka var du utför ditt 
arbete? (ex. distansarbete) 
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

      

      
 
 

Känner du dig ibland osäker på hur du 
ska agera för att undvika att störa dina 
kollegor?  
 

Ja 
 

 

Nej 
 

    
 
 

Upplever du att du stör andra då du: Ja Nej Ibland   
      

Talar i telefon      
Förflyttar dig i rummet      
Samtalar med dina kollegor      

 
 

Anser du att ni har en god 
sammanhållning på arbetsplatsen?  
 

Ja 
 

 

Nej 
 

    
 
 

Hur bedömer du att lokalen där du 
sitter ger gruppkänsla/samhörighet?  

Inte alls Ganska 
lite 

I viss mån Ganska 
mycket 

I hög grad 
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Hur bedömer du att arbetslokalen i sin 
helhet underlättar kontakter mellan 
olika arbetsteam?  

Inte alls Ganska 
lite 

I viss mån Ganska 
mycket 

I hög grad 

      

      
 
 

Besväras du på något sätt av bristande 
möjlighet till avskildhet?  

Inte alls Ganska 
lite 

I viss mån Ganska 
mycket 

I hög grad 

      

      
 
 

Besväras du på något sätt av att kunna 
avlyssnas?  

Inte alls Ganska 
lite 

I viss mån Ganska 
mycket 

I hög grad 

      

      
 
 

Har du fått instruktioner eller gått en 
kurs om hur du ska agera på din 
arbetsplats för att undvika att störa dina 
kollegor? 
 
 

Ja 
 

 

Nej 
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3. LJUDMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS 
 

 
Hur upplever du ljudmiljön generellt?  
 

Mycket 
bra 

Bra Varken 
bra eller 

dålig 

Dålig Mycket 
dålig 

      

      
      

Upplever du ljudmiljön som: Väldigt 
lite 

Lite Lagom Mycket Väldigt 
mycket 

      

Dämpad      
Klangrik/Odämpad      

 
 

När du pratar i telefon, händer det att 
du måste hålla för örat för att höra den 
du pratar med?  
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan  

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

      

      
 
 

Händer det att du har svårt att höra när 
folk talar till dig vid din arbetsplats?  
 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

      

      
 
 

Anser du att det utan problem går att 
föra en konversation ostört på tu man 
hand vid din arbetsplats med tanke på 
ljudmiljön? 
 

Ja 
 

 

Nej 
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Under vilken tid på dagen är du mest 
störd av ljudnivån på din arbetsplats? 
(välj ett eller flera alternativ)  

      

       

Tidig morgon       
Förmiddag       
Lunch/fikapauser       
Eftermiddag       
Kväll       
Störs aldrig       
Vet ej/Har aldrig tänkt på det       

 
 

Om du är som mest störd av ljudmiljön 
under en speciell tid på dagen, vad tror 
du detta beror på?  
(välj ett eller flera alternativ) 

 

     

Få människor på plats      
Mycket människor på plats      
Kraftigare ventilation      
Starkare trafikljud utifrån      
Annat      
Vet ej      

 
 

Hur påverkar ljudmiljön på din 
arbetsplats dina möjligheter att 
genomföra dina arbetsuppgifter?  
 

Påverkar 
inte alls 

Försvårar 
arbetet en 

aning 

Försvårar 
arbetet 

Försvårar 
arbetet 
mycket 

Omöjlig-
gör 

arbetet 

      

      
 
 

På vilket sätt störs du av ovidkommande 
ljud på arbetsplatsen? (välj ett eller flera 
alternativ) 
 

Tappar 
koncen-
trationen 

Upplever 
stress 

Saktar 
tempot 

Störs inte 
alls 

Annat 
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Vilka aktiviteter på din arbetsplats 
anser du störs av ljudmiljön? 
(välj ett eller flera alternativ) 
 

     

      

Inga      

Telefonsamtal      

Samtal med kollegor      

Läsning      

Skrivning      

Tankeverksamhet      

Annat      
  
 

Hur upplever du följande ljudkällor 
under arbetsdagen? 

Hörs inte 
alls 

Hörs lite Hörs 
måttligt 

Hörs 
mycket 

Hörs 
väldigt 
mycket 

      

Ventilationsljud      

Trafikljud utifrån      
Ljud från datorer      
Ringande telefoner      

Kollegor i telefonsamtal      
Arbetsteam arbetande längre bort i 
lokalen      

Ljud från belysningen      

Utomhusljud      
Tal och skratt från samma rum      
Tal och skratt från grannrum      
Tal och skratt från gemensamma rum  
(t ex mötesrum, café)      
Annat:       
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Hur påverkar bullret från nedanstående 
ljudkällor dina möjligheter att 
genomföra dina arbetsuppgifter? 

Påverkar 
inte alls 

Påverkar 
lite  

Påverkar 
till viss 

mån 

Påverkar 
mycket  

Påverkar 
väldigt 
mycket 

      

Ventilationsljud      

Trafikljud utifrån      
Datorer      
Ringande telefoner      

Kollegor i telefonsamtal      
Arbetsteam arbetande längre bort i 
lokalen      

Belysningen      

Utomhusljud      
Tal och skratt från samma rum      
Tal och skratt från grannrum      
Tal och skratt från gemensamma rum  
(t ex mötesrum, café)      
Annat:       
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4. DIN ARBETSPLATS 
 
 

Anser du att arbetsplatsens planlösning 
underlättar lagarbete?  

Ja 
 
 

Nej Till viss 
del 

  

      

      

Finns det möjlighet för teamet att 
förflytta sig till avskilda rum?      

      

Om ja: Används dessa rum?      

      

Finns det möjlighet att byta 
arbetsstation för att hamna nära sina 
medarbetare? 

     

      

Om ja: Utnyttjas denna möjlighet?      
      

Har du möjlighet att förflytta dig till en 
ostörd plats om du behöver tala i telefon 
eller arbeta koncentrerat? 

     

      

Om ja: Utnyttjar du denna möjlighet?      

 
 

Sitter du i närheten av de kollegor du 
behöver tala med i ditt arbete?  
 
 

Ja 
 

 

Nej 
 

    
 
 

Anser du att du smidigt kan ta emot 
besökare vid din arbetsplats?  
 
 

Ja 
 

 

Nej 
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Hur väl är din arbetsplats avskärmad 
ljudmässigt för telefonsamtal?  
 

Mycket 
dåligt 

Dåligt Varken 
bra eller 

dåligt 

Bra Mycket 
bra 

      

      
 
 

Hur väl är din arbetsplats avskärmad 
ljudmässigt för samtal?  
 

Mycket 
dåligt 

Dåligt Varken 
bra eller 

dåligt 

Bra Mycket 
bra 

      

      
 
 

Hur ofta störs du av andra arbetsteam 
arbetandes längre bort i lokalen? 
 

Aldrig Sällan  Någon 
gång 

ibland 

Ofta Alltid 

      

      
 
 

Hur skulle du helst arbeta?  
(välj ett eller flera alternativ) 
 

Eget rum Rum för 
2-4 

personer 

Kontors-
landskap 

Annat  

      

      

 
 

Finns det någon ljudkälla som du 
tillfälligt kan stänga av för att förbättra 
ljudmiljön?  

 

Ja 
 

 

Nej 
 

    
      

Om ja: vilka?      
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Har du vidtagit eller vidtar du 
någon/några åtgärder med anledning av 
bullerproblemen?  
(välj ett eller flera alternativ) 

     

      

Anmält till skyddsombud      

Diskuterat med kollegor      

Bytt arbetsstation       

Förlagt mer jobb hemma      

Använder hörselproppar      

Lyssnar på freestyle      
Avskärmat din arbetsstation med bokhyllor 
eller dylikt      
Inte vidtagit någon åtgärd      
Annat      

 
 

Hur anpassar du ditt beteende med 
tanke på den egna ljudnivån i det öppna 
kontoret? 
(välj ett eller flera alternativ) 

     

      

Tänker inte på det/agerar normalt      

Använder ljudlös mobil      

Använder mjuka skor       

Går till enskilt rum för längre telefonsamtal      

Pratar tystare      

Annat      
 



77 

5. ALLMÄNT OM LJUD 
 

 
Ange i vilken grad du instämmer med följande 
påståenden. 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Det är svårt att hålla en konversation samtidigt som 
radion är på.     

Jag lägger märke till störande ljud senare än andra.     

Jag undviker att besöka högljudda miljöer t ex 
fotbollsmatcher eller marknader.     

Jag vaknar vid minsta ljud.     

Jag kan arbeta snabbt och koncentrerat även i 
högljudda miljöer.     

När jag går omkring i stan lägger jag inte märke till 
gatularmet.      

Efter att ha tillbringat en kväll i en högljudd och 
stökig miljö känner jag mig utmattad.      

När jag är på väg att somna kan nästan inget ljud 
störa mig.      

På helgerna gillar jag att vistas i lugna och tysta 
miljöer.     

 
 

Har du nedsatt hörsel?  Ja 
 

 

Nej 
 

    
      

Om ja: Använder du vanligtvis 
hörhjälpmedel?  

Ja 
 

 

Nej 
 

 
   

 
 

Har du andra problem med hörseln? Ja Nej    
      

Ljudöverkänslighet      

Tinnitus      
Annat:      
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6. EGNA KOMMENTARER (valfritt) 

 
 

På vilka sätt tror du att man skulle 
kunna förbättra ljudförhållandena på 
din arbetsplats?  
 

     

      

      

      

      

      

      

      
 
 

Hur skulle du vilja beskriva nackdelar 
respektive fördelar med att sitta i ett 
öppet kontor?  
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Bilaga 6: Grov sammanställning av enkätsvar från Moderna 
Museet 




