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Abstract

Optimal sound level for housing

Emma Ludéen - David Nordin

A lot of people experience sound pollution in their home even 
though the demands for sound levels are met. The majority of new 
constructions does not only fulfill the basic requirements but 
also reach the higher classifications that are presented by the 
Swedish Standards Institute. Even though this is the case, people 
still make complaints about being disturbed by noise.

Bjerking AB states that they require an inquiry if it is possible 
to mask the noise from a disturbing sound with a background sound. 
The study also investigates if it is possible to mask the noise 
even more with a filtered background sound. The thought behind the 
masking of the sound is to add a background sound that is able to 
cover the disturbing sound and therefore make it harder to 
perceive.

A test environment has been created based on the question about 
the possibility of masking a flushing sound from a toilet with a 
background sound. Twelve test persons have participated in the 
test using a signal when they identified the disturbing sound 
during different test scenarios.

The result showed that it was in most scenarios possible to mask 
the disturbing sound with background sound and even better with a 
filtered background sound.

Continuous research is needed to create a more secure method that 
studies the possibility of masking flushing noise from a toilet. 
Other types of noise should also be studied to gain a broader 
picture if masking can be applied to mask noise in residencies. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Många människor upplever störningar genom ljud i sina bostäder även fast svenska 

byggregler för ljudnivåer uppfylls. När man projekterar bostäder vill man gärna uppnå så bra 

ljudklass som möjligt även om det inte alltid prioriteras. Det ställs bland annat krav på 

installationer, stegljud och trafikbuller. För att säkerhetsställa att ljudkraven uppfylls samt 

kontrollera vilken ljudklass byggnaden har, genomförs mätningar i entreprenadens slutskede. 

Gällande ljudnivå från installationer uppfyller majoriteten av nybyggda bostäder inte bara 

minimikraven, de når även de högre ljudklasser som ställs enligt Svensk standard men trots 

detta kommer det ofta in klagomål från hyresgäster som bor i nybyggda bostäder att de 

upplever störningar av diverse ljud. Det leder till att akustiker får i uppdrag att undersöka om 

dessa störningar uppfyller kraven, vilket de i många fall gör. 

 

Bjerking AB säger sig ha ett behov av en utredning om man med hjälp av bakgrundsljud kan 

maskera störande ljud. Vid utredningen har det också undersökts om det går att maskera det 

störande ljudet ytterligare med ett filtrerat bakgrundsljud. I denna studie definieras 

bakgrundsljud som ett konstant, långvarigt och brusartat ljud.  

Tanken med ljudmaskering är att tillsätta ett bakgrundsljud som klarar av att täcka över det 

störande ljudet och på så sätt göra det svårare att uppfatta.  

 

Utifrån frågeställningen att bakgrundsljud kan maskera ett spolljud från wc har en testmiljö 

skapats i syfte att simulera en bostad där problemet finns. Spolljudet i detta fall kommer 

genom ett schakt från en ovanliggande bostad. Tolv testpersoner har fått deltagit i att under 

testet signalera när de uppfattar det störande ljudet i kombination med bakgrundsljud under 

olika testscenarion.  

För att avgränsa arbetets omfattning har endast ett bakgrundsljud; ventilation och ett störande 

ljud; spolljud från wc valts att undersökas. 

 

I samband med genomförda tester dokumenterades resultaten för att i ett senare skede kunna 

analyseras och ligga till grund för rapportens slutsats samt diskussion.  

 

Resultatet visade att det i de flesta scenarion var möjligt att maskera det störande ljudet med 

bakgrundsljud och ännu bättre med ett filtrerat bakgrundsljud. Vid lägre ljudnivåer på 

bakgrundsljudet visade det sig inte skapa en lika tillfredsställande maskering.  

 

Ytterligare forskning krävs för att skapa en mer säkerställd metod som undersöker maskering 

av spolljud från wc. Vid vidare forskning bör även andra typer av ljud utredas för att få en 

mer generell bild huruvida maskering kan appliceras för störande ljud i bostäder.  
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Begreppslista 

 
Akustiker: En person som arbetar med akustik 

 

BBR: Boverkets Byggregler 

 

Bostad: Bostad kan innebära ett hus, lägenhet eller rum. Ett utrymme där en eller flera 

personer stadigvarande bor 

 

Buller: Ett oönskat ljud 

 

dBA: Decibelnivå med A-filter 

 

Decibel [dB]: Enhet för att mäta ljudets intensitet/styrka 

 

Elektroakustisk filtrering: En höjning eller sänkning av ljudnivån vid utvalda frekvenser 

 

Ljudkälla: Något/någon som sänder ut ljud 

 

Luftljud: Ljudvågor som sprids i luft 

 

Ljudmaskering: Tillsätter ett extra ljud där effekten blir att man har svårare att uppfatta 

originalljudet   

 

Stegljud: Ett typ av stomljud som skapas av ett slag mot en yta 

 

Stomljud: Ljud som utbreder sig genom stommen 

 

Svensk Standard, SIS: Medlemsorganisation  
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1. Inledning                                                                                                

I det inledande kapitlet beskrivs de förutsättningar som legat till grund för arbetet och 

rapporten.  

1.1 Problembeskrivning 

Vid nyproduktion av flerbostadshus byggs det bostäder med bakgrundsnivåer som är mycket 

lägre än de föreliggande krav som finns i BBR. Trots detta upplever många boende att andra 

typer av ljud uppfattas som störande. Dessa ljud uppfyller även de ljudkraven men blir mer 

påtagliga när bakgrundsnivån är låg.  

I Socialstyrelsens handbok redogörs problemet med låga bakgrundsnivåer enligt följande 

beskrivning: “Med bakgrundsbuller menas annat buller än det som ska studeras. Ett buller blir 

mer påtagligt i områden med låg bakgrundsnivå eller under kvälls- och nattetid då 

bakgrundsnivån oftast är lägre. En bakgrundsnivå på 20 dBA brukar bedömas som mycket tyst. 

Denna nivå förekommer sällan i en bostad eftersom det där finns många olika ljudkällor, t.ex. 

kyl- och frysskåp och spisfläkt.”1 

Bjerking beskriver sig i nuläget arbeta med ett lägenhetskomplex där det finns ett behov av att 

undersöka om det potentiellt går att maskera spolljud från wc med bakgrundsljud från 

ventilation, samt att undersöka om ett filtrerat ventilationsljud maskerar spolningljudet 

ytterligare.  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att se om det är möjligt att maskera buller i form av spolljud från 

wc genom schakt med bakgrundsljud från ventilation då det i dagsläget anses vara ett 

återkommande problem. Syftet har även varit att undersöka om man med en elektroakustisk 

filtrering av fläktljudet uppnår en bättre maskering med bibehållen ekvivalent dBA nivå. Med 

skapt testmiljö undersöks de uppmätta ljuden i relation till de ljudkrav som beskrivs i BBR för 

bostäder.  

1.3 Frågeställningar 

- Är det möjligt att maskera störande spolljud från wc med ett bakgrundsljud från 

ventilation, där spolljudet färdas genom schakt från en ovanliggande lägenhet? 

- Maskerar ett elektroakustiskt filtrerat bakgrundsljud bättre än ett vanligt 

bakgrundsljud?  

- Minskar testpersonernas tolerans för det störande ljudet när det frekvent upprepas? 

- Är metoden som används under arbetets gång tillämpbar för denna typ av 

undersökning? 

                                                 
1 Folkhälsomyndigheten, Om ljud och buller, 2019 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-ljud-och-buller-
/?pub=60517 [2019-05-19] 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-ljud-och-buller-/?pub=60517
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-ljud-och-buller-/?pub=60517
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1.4 Mål 

Målet med det här examensarbetet är att testa den tes som avser maskering och besvara de 

frågeställningar som presenteras. För att uppfylla målet behöver en lämpad testmiljö 

konstrueras som är anpassad för undersökningens syfte. Resultatet ska sedan analyseras för att 

se om det är en möjlig metod att använda för att maskera störande ljud i bostäder, men även 

som fortsatt experiment för andra typer av störande ljud. Det långsiktiga målet med studien 

grundar sig i Miljöbalken (1998:808), “Miljöbalkens mål och tillämpningsområde, 1 § 

“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”2 Detta 

innebär att om studien ger positivt utslag kan det gynna att de boende får en mer hälsosam och 

god miljö nu och framöver. Att de inte behöver uppleva de störande ljuden i samma 

utsträckning som tidigare.  

1.5 Avgränsningar 

Denna rapport kommer att förutsätta grundläggande förkunskaper inom byggnadsakustik för 

att begränsa arbetets innehåll i syfte till undersökningen.   

Arbetet kommer endast ta hänsyn till mätstandard SS-EN ISO 10052, översiktsmetoden, där 

enbart ett störande ljud nyttjas i undersökningen tillsammans med ett ofiltrerat bakgrundsljud 

och ett filtrerat bakgrundsljud. De inspelade ljud som implementeras i testet avser ingen vidare 

signalanalys, alltså den förändring som sker vid inspelat ljud och det faktiska ljudet. Ljudfilen 

har alltså inte kompenserats för den förändring som skett i förloppet mellan inspelning och 

uppspelning. Detta ligger till grund för den korta tid som detta arbete avser.  

Testpersonerna kommer befinna sig i det direkta ljudfältet och det kommer därför inte tas någon 

hänsyn till vad efterklangstiden är i testmiljön.  

Den skapta testmiljön tar heller inte hänsyn till byggnadens egenskaper såsom t.ex. stommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Miljöbalk (1998:808), Kap 1, 1998 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-
1998808_sfs-1998-808 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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2. Bakgrund 

I denna del av rapporten tas den bakgrund upp som är relevant i enlighet med 

problembeskrivningen. Det som beskrivs är företaget där arbetet utförts samt människans 

interaktion med buller. 

2.1 Bjerking AB 

Bjerking AB är ett av Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag och är beläget i 

Uppsala, Stockholm och Enköping. Företaget grundades år 1943 av Sven-Erik Bjerking men 

blev inte medarbetarägt förrän 1957. Medarbetarägt innebär på Bjerking AB att alla anställda 

erbjuds delägarskap och att det det inte finns några externa ägare. De anställda arbetar och 

medverkar för företagets framgång inom bygg och anläggning. Totalt arbetar det i dagsläget 

409 på företaget där majoriteten har sin arbetsplats i Uppsala. 

Företaget består av 11 tjänsteområden som omfattas av flera enheter. Denna studie görs på 

enheten Konstruktion i team Byggfysik, se Figur 1. 

För att all information ska nå ut till medarbetarna finns ett intranät, Navet där all relevant fakta 

och nyheter publiceras. Utöver Navet har de akustiker som arbetar på Bjerking AB tillsammans 

en delad mapp där alla rapporter tillhörande uppdrag som slutförts finns tillgängliga. Dessa 

rapporter fanns att tillhandahålla under arbetets gång i anledning av bakgrund till 

frågeställningen. Rapporterna kom även till användning för att få en grundläggande kunskap 

om de problem som kan tänkas finnas i bostäder idag.   

 
 

Figur 1. Organisationsschema för affärsområde hus och installation Uppsala. (Illustrerad av författarna.) 
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2.2 Människan och buller 

Buller är något som nästan alla människor utsätts för och det är något man kanske inte alltid 

tänker på så mycket i sin vardag. Höga nivåer av buller under lång tid är skadligt för hälsan på 

olika sätt och kan bland annat ge bestående skador på hörseln. 3 

Denna rapport fokuserar på störningar i bostäder och specifikt på störande ljud som kommer 

från schakt i form av spolljud från wc. 

Det finns många aspekter som spelar in huruvida man upplever ett ljud som störande eller ej. 

Ett ljud som en individ knappt noterar kan upplevas som väldigt störande för en annan. Detta 

beror på att den subjektiva uppfattningen av ljud varierar väldigt mycket beroende på bland 

annat hörselförmåga och tidigare upplevelser av liknande ljud. 4 

I en rapport framtagen av Arbetsmiljöverket beskriver de detta fenomen som habituering där 

en ljudsekvens som återkommer många gånger eller är konstant inte uppfattas som lika 

störande. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Arbetsmiljöverket, Risker med buller, 2016 
4 Åkerlöf Leif, Byggnadsakustik - En praktisk handbok, Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 2001, s.19 
5 Arbetsmiljöverket, Störande buller i arbetslivet, 2013, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/storande-buller-i-
arbetslivet-kunskapssammanstallningar-rap-2013-3.pdf 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/storande-buller-i-arbetslivet-kunskapssammanstallningar-rap-2013-3.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/storande-buller-i-arbetslivet-kunskapssammanstallningar-rap-2013-3.pdf
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3. Teori 

I den här delen av rapporten redovisas den teori som är aktuell för arbetet och avgränsas enligt 

rubrik 1.5.  

3.1 Installationsbuller 

Buller definieras av Naturvårdsverket som ett oönskat ljud, alltså ett ljud som du som individ 

störs utav och som kan påverka både hälsa och livskvalitet. Det går inte att fysiskt skilja på vad 

som är ett ljud och vad som är ett buller. Det kan endast definieras av den som upplever ljudet 

och hur ljudet interagerar med situationen. Olika faktorer spelar in för hur mycket vi stör oss, 

såsom vilket typ av ljud det är, kvalitét och när på dygnet som ljudet uppfattas.6  

Leif Åkerlöf skriver i sin litteratur att ”Ventilationssystemet är den vanligaste bullerkällan i de 

flesta byggnader, men även andra installationer kan orsaka buller.”7 Vidare beskriver han att 

ljudproblem som är associerade med ventilationssystem är bland annat luftljud, stomljud och 

vibrationer. Annan typ av installationsbuller kan alstras från avloppsledningar i schakt och över 

undertak om schaktväggen eller undertaket inte har god ljudisolering. 

3.1.1 Projektering av schakt 

Redan i projekteringsskedet kan man undvika att ljudstörningar uppstår vad gäller 

installationsbuller från schakt. 

Ljud kan alstras i schakt där till exempel avloppsledningar är dragna och med felaktig planering 

av systemet kan det ställa till med problem. 

Särskilt är övergång mellan vertikala och horisontella rördragningar kritiska där fallhöjden är 

hög och vattnet får en hög hastighet. Sådana övergångar bör undvikas och i en rapport 

framtagen av Geberit jämförs rördragningar där vattnets riktning ändras med olika vinkelmått. 

En horisontell vinkelförändring på 2 x 45 grader gav en ökning av bullernivån med 9 dBA 

jämfört med en rak rördragning. 8 

Den enklaste åtgärden vid projektering gäller placeringen av schakt, och man bör i största 

möjliga mån undvika att placera schakt i anslutning till sovrum och andra bullerkänsliga 

utrymmen. I vissa fall bortprioriteras dock akustiken och schakt placeras på olämpliga platser. 

Tänkbara anledningar kan vara ekonomiska aspekter där man bygger trångt och inte har något 

annat val än att lägga schakt mot sovrum.  

Vid dessa fall är det mycket viktigt med god ljudisolering hos schaktväggar för att undvika att 

ljud fortplantas in i bostaden.  

Leif Åkerlöf ger ett förslag på tänkbar uppbyggnad av schaktvägg som ligger i anslutning till 

sovrum i sin bok Byggnadsakustik. “Schaktvägg mot sov- och vardagsrum utförs av minst 3x13 

mm gipsskiva + 70 mm mineralull.” Han rekommenderar även att ljudabsorbenter placeras i 

schakt.  

                                                 
6Naturvårdsverket, Om du är störd av buller, 2019 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/ 
7 Åkerlöf Leif, Byggnadsakustik - En praktisk handbok, 2001, s.128 
8 Geberit AB, Ljud i tekniska installationer, 2015 
 https://www.geberit.se/local-media/nedladdning/6-broschyrer/ljud-tekniska-installationer-web.pdf 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/
https://www.geberit.se/local-media/nedladdning/6-broschyrer/ljud-tekniska-installationer-web.pdf
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3.2 Acceptans av bullerstörning 

Vi människor spenderar stor del av vår tid inomhus och kräver därmed högre krav vad gäller 

inomhuskomforten såsom ljudkvalitén. Upplevs ett oönskat ljud under en längre period kan det 

skapa en känsla av irritation och obehag hos de berörda. De olika ljudkällor som under en 

längre tid upplevs som störande kan sammantaget definieras av allmän bullerstörning. Detta 

inkluderar störning av aktiviteter, vila och sömn. Att ett ljud anses vara störande är en subjektiv 

reaktion och kan därför inte enbart bedömas av bullerexponeringen.9  

 

Under olika tidpunkter på dygnet är det olika typer av karakteristiska ljud som dominerar 

ljudbilden. Lågfrekvent ljud kan upplevas mer störande under natten än vad starka ljud upplevs 

störande under dagtid. Hans-Olof Karlsson beskriver fenomenet “På dagen är det bortmaskerat 

av verksamhetsljud medan man i sängen på kvällen försöker slappna av ifrån alla störningar 

och då uppfattar även lägre ljud som störningar fast man inte störts av det under dagen.”10 

Denna inverkan gällande maskering beskrivs även av Leif Åkerlöf som en av tre i bedömningen 

av vad buller har för effekter. Han skriver dock om maskeringseffekter i en bedömning av vad 

som är möjligt inom talinterferens med hjälp av ett ISO-förslag från 1961 som anger sambandet 

mellan bullertal och hörbarhet vid direkt talkommunikation. Utöver tal kan fenomenet tänkas 

tillämpas för det problem som beskrivs i denna rapport. Det skulle då kunna användas i ett 

försök att skapa en bättre ljudkomfort för de boende. Spolljudet från wc är ett ljud man störs 

mer utav då man kan se en tendens av att man störs av andras buller mer än sitt eget. Ljudet 

som alstras av t.ex. dina grannar är i de flesta fall oförutsedda ljud och inget man kan påverka 

och inte heller vara förberedd på. 

3.3 Direkt ljudfält och diffust ljudfält 

När ljud uppfattas i en miljö kan det vara i en zon av ett direkt- eller diffust ljudfält. För att 

direkt ljud ska urskiljas ska man befinnas sig i en del av rummet där inga möbler eller dylikt 

finns i närheten och som kan göra att en del av det ljudet som ska studeras inte är en reflektion. 

Medan i ett diffust ljudfält upplevs endast ljud som reflekteras i miljön och inget direkt ljud 

når dig. Diffust ljudfält innebär då alltså att ljuden studsar i miljön och ljudet anspelar sig 

överallt i rummet.11 

 

 

                                                 
9 Naturvårdsverket, Om du är störd av buller, 2019 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/ 
10 Karlsson Hans-Olof, Lågfrekventbuller i Boendemiljö, Nov 2000, s.7 
https://fof.se/tidning/2016/9/artikel/varning-for-buller 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2000/lagfrekvent_buller_i_boe

ndemiljon.pdf 
11 Siemens, Sound Fields: Free versus Diffuse Field, Near versus Far Field, 2017 

https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Testing-Knowledge-Base/Sound-Fields-Free-
versus-Diffuse-Field-Near-versus-Far-Field/ta-p/387463 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/
https://fof.se/tidning/2016/9/artikel/varning-for-buller
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2000/lagfrekvent_buller_i_boendemiljon.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2000/lagfrekvent_buller_i_boendemiljon.pdf
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Testing-Knowledge-Base/Sound-Fields-Free-versus-Diffuse-Field-Near-versus-Far-Field/ta-p/387463
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Testing-Knowledge-Base/Sound-Fields-Free-versus-Diffuse-Field-Near-versus-Far-Field/ta-p/387463
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3.4 Ljudnivå och Decibel 

Decibel är ett logaritmiskt mått som mäter ljudnivå. Vid addering av ljudnivåer innebär det 

alltså att två separata ljudkällor som genererar lika hög ljudnivå inte får ett fördubblat mått i 

dB utan istället ett fördubblat ljudtryck i Pa. Resultatet av addition i dB blir istället att ljudnivån 

ökar med 3 dB.12 

 

För addition av ljudnivåer används följande formel: 

 

𝑳𝒑 = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈(𝟏𝟎𝑳𝒑𝟐/𝟏𝟎+. . . 𝟏𝟎𝑳𝒑𝒙/𝟏𝟎)           (1) 

3.5 Vägningsfilter 

För att kunna representera det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud så används tre olika 

vägningskurvor vid ljudmätning. När dessa vägningskurvor togs fram avsåg man att mäta 

styrkan på ett likartat sätt som örat gör. Den mänskliga hörseln är inte lika känslig för alla 

frekvenser och det finns även en begränsning i hur pass höga samt låga frekvenser människan 

kan uppfatta.13   

A-vägningen är den mest vedertagna av de tre och är den som används mest eftersom den på 

bäst sätt efterliknar det hörbara spektrumet. Vid låga frekvenser och höga ljudnivåer kan A-

vägningen komma att bli missvisande då den dämpar de låga frekvenserna kraftigt. 

Vid låga frekvenser och höga ljudnivåer så är C-vägningen bättre anpassad.  

C-vägningen har en mycket mindre grad av filtrering och ligger relativt nära ursprungskällans 

nivåer och spektrum.14 Tabell 1 redovisar vägning för respektive oktavband. 

 

Vid alla mätningar under detta arbete har A-vägningen använts eftersom den är mest 

applicerbar med hänsyn till rapportens frågeställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Åkerlöf Leif, Byggnadsakustik - En praktisk handbok, Stockholm: Ab Svensk Byggtjänst, 2001, s.63 
13 Swegon, CLA Akustik och Teknik, 2008, s.174 s.184 

https://www.luftbutiken.se/index.php?controller=attachment&id_attachment=897 
14 Swedsafe, Ljudskolan 
https://swedsafe.se/ljudskolan/ 

https://www.luftbutiken.se/index.php?controller=attachment&id_attachment=897
https://swedsafe.se/ljudskolan/
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Tabell 1. Vägningsfilter för ljudnivåmätning. 

Oktavband 
(Hz) 

Filter A 
(dB) 

Filter B 
(dB) 

Filter C 
(dB) 

63 -26.2 -9.3 -0.8 

125 -16.1 -4.2 -0.2 

250 -8.6 -1.3 0 

500 -3.2 -0.3 0 

1000 0 0 0 

2000 +1.2 -0.1 -0.2 

4000 +1.0 -0.7 -0.8 

8000 -1.1 -2.9 -3.0 

16000 -6.6 8.4 -8.5 

3.6 Ljudklassning av bostäder 

Det finns i huvudsak en svensk standard vad gäller ljudklassning av bostäder som ges ut av 

Swedish Standards Institute, Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder. Ur denna 

standard kan man läsa följande summering av dess syfte: 

 

“Standarden klassindelar krav som kan ställas på bostäder beträffande luftljudsisolering, 

stegljudsnivå, ljud-trycksnivå inomhus från installationer, isolering mot yttre ljudkällor, 

ljudtrycksnivå utanför bostad och på ute-plats samt efterklangstid. 

De olika kraven delas in i fyra klasser. Klass C anger den miniminivå som tillämpas av 

myndigheter, klass D avser bl.a. äldre byggnader och klasserna A och B anger krav för särskilt 

goda ljudförhållanden.” 

 

Ljudklasserna definieras ytterligare enligt följande stycken:  

 

“Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden. 

Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C. 

Ljudklass C: Ljudklassen ger tillfredsställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende 

och kan till-lämpas som minimikrav enligt Boverkets föreskrifter. 

Ljudklass D: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när 

ljudklass C inte kan uppnås. Det kan exempelvis gälla äldre bostäder som av särskilda skäl inte 

kan byggas om på ett sådant sätt att ljudklass C uppfylls, t.ex. i samband med varsam 

renovering.” 15 

                                                 
15 Swedish Standard Institute, Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder, 
2004, s.8 
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4. Metod 

Detta kapitel redovisar genomförandet av studien. Det som beskrivs är bland annat mätningar 

som gjorts, filtrering av bakgrundsljud samt testutförande. 

4.1 Utrustning  

Mätinstrumentet som använts vid detta arbete är av märket Brüel & Kjaer, modellbeteckning 

2250. Instrumentet kommer med en löstagbar mikrofon, förförstärkare samt grundläggande 

funktionalitet för att effektivt kunna mäta ljudnivåer.  

Ett stativ har använts vid samtliga mätningar för att minimera störningar som kan genereras 

vid handhållen mätning. 

 

Studiomonitorer av märket JBL har använts för att spela upp de bakgrunds- samt störande ljud 

som inkluderats i undersökningen.  

Inspelningar av ljud har skett med hjälp av en handhållen ljudinspelare av märket Zoom. 

Dessa monitorer samt ljudinspelare anses spegla det inspelade materialets ljudspektrum 

tillräckligt bra för inte behöva ta hänsyn till förluster som kan uppstå från att ljudet spelas in 

tills det spelas upp. Detta tas upp ytterligare i rapportens del om avgränsningar, rubrik 1.5. 

 

Ett externt ljudkort av märke M-Audio har använts för att möjliggöra en hög kvalitet vid 

hantering av ljudfiler. 

Den programvara som använts genomgående i hela arbetet är Studio One samt Audacity vilka 

är enklare ljudhanteringsprogram.  Brüel & Kjaers mjukvara för hantering av mätdata har också 

använts.  

4.2 Mätningar av konferensrum 

För att utföra arbetets test och prova den tes som ställs så behövdes det hittas en lämplig miljö 

där testet skulle utföras. Flertalet undersökningar gjordes i olika miljöer för att hitta den bäst 

anpassade platsen för att få ett så tillfredsställande resultat som möjligt. 

Ett antal faktorer har beaktats vid framtagandet av den slutgiltiga miljön.  

Storleken på konferensrummet samt hur det inretts har tagits i åtanke men framförallt har 

ljudnivåerna haft tung vikt i valet av testrum.  

Ljudmätningar av bakgrundsnivåer har utförts enligt SS-EN ISO 10052 och enligt denna 

standard görs en mätning i hörn samt två mätningar i rum. Bjerking AB har tillhandahållit 

mätinstrument för samtliga ljudmätningar och i Figur 2 samt Figur 3 kan man se en illustration 

av hur mätningarna har gått till. Mätningarna har skett i olika konferensrum på Bjerking AB:s 

kontor i Uppsala. En översiktsbild över kontoret går att se i Figur 5. 
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Figur 2. Illustration av mätning i hörn.    Figur 3. Illustration av mätning i rum. 

(Krister Larsson, Christian Simmons 2015)  (Krister Larsson, Christian Simmons 2015)

   

4.3 Beräkning 

För att säkerhetsställa att den ljudnivå som elektroniskt spelas upp vid ljudtestet speglar den 

faktiska ljudnivån i testrummet har alla ljud som använts mätts upp med hjälp av ljudmätare 

innan testet.  

Eftersom testrummet inte är helt tyst utan redan har en bakomliggande nivå av bakgrundsljud 

innebär det att en addering av en ny ljudkälla inte resulterar i att nivån från den nya ljudkällan 

är densamma som om den hade spelats upp i en helt tyst miljö. Den totala ljudnivån i rummet 

blir alltså en addering av bakgrundsnivån samt nivån från det ljud som spelas upp.  

Detta var tvunget att beaktas för både ventilationsljudet och det störande spolljudet. 

Det störande ljudet spelades upp vid en nivå av 35,1 dBA som uppmätts med ljudmätare i 

testmiljön. Eftersom decibelskalan är logaritmisk och bakgrundsnivån var känd kunde det 

fastställas med hjälp av Formel (1) att ljudets faktiska nivå var 35 dBA. Samma procedur gällde 

ventilationsljudet som också spelades upp vid en nivå av 35,1 dBA. 

Utifrån detta bestämdes resterande ljudnivåer enligt Tabell 2. 

 

Tabell 2. Mätvärden för testmiljö.  

Ljudnivå i rummet 
vid uppspelning 
(dBA) 

Bakgrundsnivå 
(dBA) 

● Faktisk 
ljudnivå av 
endast 
störande 
ljud/ventilatio
nsljud 

(dBA) 

Ljudnivå i 
programvaran för 
uppspelning 
 
 

35,1 19 35 -1.5 

 19 34 -2.5 

 .. .. .. 
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4.4 Elektroakustisk filtrering av bakgrundsljud 

För att skapa det filtrerade bakgrundsljudet har en bearbetning av ljudfilen skett, bearbetningen 

skedde i ljudhanteringsprogrammet Audacity. Den färdiga filtrerade ljudfilen syns i Figur 4. 

Syftet med filtreringen av bakgrundsljudet var att undersöka om man med hjälp av en enklare 

bearbetning kan optimera ljudet till att få till en mer effektiv maskering med bibehållen dBA 

nivå. Ljudet uppfattas alltså lika starkt av det mänskliga örat trots optimeringen. 

Arbetsgången vid bearbetningen var inledningsvis att utföra en frekvensanalys på respektive 

ljudfil, bakgrundsljud och störande ljud. Detta för att kunna identifiera skillnader i ljudnivå vid 

varje frekvens när de var satta till samma dBA nivå. En vägning utfördes därefter där ljudnivån 

på bakgrundsljudet antingen höjdes eller sänktes för att kompensera för de skillnader som fanns 

mellan ljudfilerna. 

Slutligen var förhoppningen att det skulle leda till att bakgrundsljudets ljudbild skulle efterlikna 

det störande ljudet i större utsträckning och på så sätt göra det svårare att identifiera 

ur maskeringen vid provning i testmiljön.  

 
Figur 4. Figuren visar det filtrerade ventilationsljudet som skapats i Audacity.  
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4.5 Testmiljö 

Uppbyggnad av testmiljön skapades tillsammans med handledare i det konferensrum som efter 

utförda mätningar och resonemang ansågs vara bäst lämpad för testet. Det konferensrum som 

användes var Takkupan som syns i Figur 5, där en orienteringstavla över Uppsalas kontor 

illustreras. 

 
Figur 5. Figuren visar en orienteringstavla över kontoret på Bjerking AB i Uppsala. (Bjerking AB) 

 

 

Syftet för testmiljön var att återskapa liknelsen av en bostad där det störande ljudet upplevs. 

Miljön byggdes upp enligt Figur 6, med en stol utställd framför det bord där de två högtalarna 

fanns placerade med lika långt avstånd ifrån stolen. Detta för att testpersonen som befann sig i 

rummet skulle uppleva ljuden i det direkta ljudfältet.  
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Figur 6. Figuren demonstrerar testmiljön som byggts upp för studien. Mätinstrumentet som är placerat 

på stativet ersatts under testen av testpersonen. (Foto: Författarna) 

4.6 Testutförande 

Proceduren för testet är utformat efter åtta olika typer av test där det är testpersonernas förmåga 

att uppfatta det störande ljudet som kommer att undersökas. Testet är framtaget i Studio One 

enligt Figur 7. I Figuren betyder de trappvis, färglagda rektanglar det störande ljudet som för 

varje trappsteg innebär en höjning på 1 dBA med en grundnivå på 1 dBA till en ljudnivå på 

högst 27 dBA. De rektanglar man ser ovanför trappan är det ventilationsljud som spelas upp 

samtidigt som det störande ljudet. Den mörkblå rektangeln är ventilationsljud medan den 

efterföljande är det filtrerade ventilationsljudet. De resterande följer sedan om vartannat med 

bakgrundsljud och filtrerat bakgrundsljud.  

 

Figur 7. Figuren visar de 8 olika test som användes i Studio One. Testet progresserar från vänster till 

höger. 
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Figur 7 visar att ett test är totalt ca 3,20 minuter med olika förutsättningar för vad som spelas 

upp. Det störande ljudet, spolljud från wc, är graderat med en decibels ökning för varje nivå 

med en sekvens på fem sekunder. Under den sekvens med en viss decibelnivå som spelas, ska 

testpersonen signalera när de uppfattat spolljud från wc. Den ljudnivån som ljudet har 

uppfattats inom, är den som antecknas i Bilaga B1.1. 

 

Under Test 1 och Test 8 är det endast det störande ljudet som spelas upp i högtalarna. De 

resterande testen är utformade med det störande ljudet tillsammans med antingen 

bakgrundsljud alternativt filtrerat bakgrundsljud. Ljudnivån för dessa är satta efter de 

ljudklasser som finns i SS 25267, TAB.3.16 Test 2 är det störande ljudet i kombination med 

ventilationsljud på 30 dBA, vilket är ett krav enligt BBR gällande ljudkrav i bostäder som 

beskrivs i rubrik 3.4. Under Test 3 spelas istället det störande ljudet i kombination med det 

filtrerade ventilationsljudet med samma decibelnivå på 30dBA. Ventilationsljudet alternativt 

det filtrerade ventilationsljudet är sedan satt till 26 dBA under Test 4 och Test 5 respektive 22 

dBA under Test 6 och Test 7.  

 

De kanaler som skapats i Studio One är de som redovisas i Figur 8. I figuren är Kanal 7 till 33 

avsatt för det störande ljudet där man även kan se den gradvis ökande decibelnivån på 1 dBA. 

Resterande kanaler, 1 till 6 innehåller ventilationsljud och filtrerat ventilationsljud med en 

ljudnivå som motsvarar respektive ljudklass. 

  

 
Figur 8. Figuren redovisar de kanaler som skapats i Studio One och motsvarar specifika ljudnivåer för 

ventilationsljud och spolljud från wc.  

                                                 
16 Swedish Standard Institute, Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader -Bostäder, 2004 
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5. Resultat 

Denna del redovisar det resultat som uppkommit efter utförda tester och mätningar samt 

besvarar de frågeställningar som ställts i Kap 1, rubrik 1.1. Diagrammen är illustrerade efter 

resultat enligt Bilaga B1.2.  

5.1 Ljudnivåer i testmiljö 

Enligt Tabell 3 kan man avläsa att de två rum som gav bäst resultat vad gäller ljudnivå var 

Takkupan och Vilorummet. Det rum som slutligen valdes för testmiljön var Takkupan trots att 

vilorummet gav ett bättre resultat vad gällande ljudnivå eftersom det rummet var utformat på 

ett sätt som passade studien väl. Främst var det storleken och inredningen som till slut blev 

avgörande. Takkupan mättes sedan om under kvällstid för att få ett slutgiltigt värde på 

bakgrundsnivån som användes vid undersökningens beräkningar. Det slutgiltiga värdet på 

bakgrundsnivån var 19 dBA.  

 

Tabell 3. Tabellen innehåller resultat från konferensrum. Uppmätt enligt SS 10052.  

Rum Mätning 1 
Hörn 
LAeq  
(dB) 

Mätning 
2 
Rum 
LAeq 
(dB) 

Mätning 3 
Rum 
LAeq 
(dB) 

Mätning 1 
Hörn 
LCeq  
(dB) 

Mätning 2 
Rum 
LCeq  
(dB) 

Mätning 3 
Rum 
LCeq  
(dB) 

Takkupan 26,1 24,1 26,7 54,5 51,2 54,7 

Skalstocken 34,6 33,3 34,5 54,2 52,7 54,2 

Vilorum 22,5 23,0 23,3 47,3 45,8 49,5 

Vinkelhaken 32,8 32,6 31,6 50,8 47,4 45,5 

Krypgrunden 31,3 31,4 32,1 57,0 54,1 53,7 
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5.2 Jämförelse av resultat  

Figur 9 summerar ett översiktligt resultat av samtliga test och är till stöd för att besvara de 

frågor som ställts. Efter analys av resultat från utförda tester makulerades ett testresultat från 

studien på grund av dess extrema avvikelse från de övriga testresultaten. Detta kan bero på de 

felkällor som omnämns i diskussionen gällande testpersonens egna uttalande och de övriga 

felkällorna. 

I Figur 9 jämförs det undre testet med det övre testet med frågeställningen om det störande 

ljudet uppfattas vid en högre ljudnivå än vid det undre testet med svarsalternativen ja eller nej. 

Testpersoner som har identifierat ljudet vid samma nivå vid båda tester vid denna jämförelse 

har noterats som ett nej.  

 

Ex; De första staplarna jämför Test 1, övre testet, med Test 2, undre testet, och gav ett resultat 

där 9 svarade ja på att de hörde det störande ljudet vid en högre ljudnivå och 2 svarade nej på 

att de hörde ljudet vid en högre ljudnivå.  

 

De blåa staplarna, ogiltigt, innebär att det inte framkom ett tydligt svar om testpersonen 

uppfattade det störande ljudet eller inte. Detta kan ha skett på grund av de felkällor som nämns 

i diskussionen.  

5.2.1 Jämförelse av Test 1 och Test 6 

Jämförelsen av dessa testsvar enligt Figur 9 ger ett resultat som avviker från resterande tester 

med samma förutsättningar. Denna jämförelse undersöker om testpersonerna uppfattar spolljud 

från wc vid en högre decibelnivå när det maskerande fläktljudet spelas upp samtidigt som 

spolljud från wc. Fläktljudet spelas upp på en nivå av 22 dBA som motsvarar den nivå som 

krävs för att uppfylla kraven för ljudklassning A enligt Svensk Standard. 

Om en jämförelse utförs för testen med samma förutsättningar men med andra ljudnivåer på 

det maskerande fläktljudet så ser man en tydlig skillnad där stor majoritet av testpersoner har 

svårare att uppfatta det störande ljudet med maskering.  

Anledning till att jämförelsen mellan Test 1 och Test 6 avviker från resterande jämförelser 

beror förmodligen på att nivån på maskeringen är så pass låg att den inte har så stor inverkan 

på den totala ljudbilden.  

Bakgrundsnivån i rummet utan att addera någon ytterligare ljudkälla ligger på 19 dBA och det 

verkar vara så att 22 dBA på maskeringen inte räcker för att lyckas få till ett tillfredsställande 

utfall vad gäller maskering.  

En till teori till varför detta resultat avviker kan vara att testscenariot med ljudklass A 

genomförs relativt långt in i testets gång och att testpersonerna då kan ha minskat sin tolerans 

till ljudet på så sätt identifiera det tidigare.  

Fenomenet att toleransen minskar kan även ses i jämförelsen mellan Test 1 och Test 8 och tas 

upp ytterligare i rubrik 5.4. 
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Figur 9. Figuren illustrerar ett stapeldiagram med resultat från testen. Y-axeln visar antal testpersoner, 

X-axeln visar de test som jämförts. 
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5.3 Resultat för varje ljudklass 

5.3.1 Ljudklass C - 30 dBA 

Resultat där fläktljudet motsvarar ljudklass C för varje testperson redovisas i Figur 10. 10 av 

11 ljusblåa staplar visar på att testpersonerna uppfattade spolljud från wc med ofiltrerat 

bakgrundsljud vid en lägre ljudnivå jämfört med mörkblå staplar som indikerar en högre 

ljudnivå på när testpersonerna hörde spolljud från wc. Testperson 4 är den individ som tycker 

sig höra spolljud från wc senare under det ofiltrerade bakgrundsljudet jämfört med det filtrerade 

med en skillnad på 2 dBA.  

 
Figur 10. Figuren visar ett stapeldiagram där skillnaden på Test 2 och Test 3 redovisas per testperson. 

Decibelnivån redovisas på y-axeln och x-axeln visar varje testpersons resultat på Test 2 och Test 3.  
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5.3.2 Ljudklass B - 26 dBA 

Under de test med bakgrundsljud vid ljudklass B - 26 dBA, Figur 11 resulterade i att 9 av 11 

personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under det filtrerade bakgrundsljudet än 

under det ofiltrerade bakgrundsljudet. Testperson 6 uppgav sig för att höra spolljud från wc vid 

en lägre nivå under det filtrerade bakgrundsljudet med en skillnad på 7 dBA likställt med det 

ofiltrerade bakgrundsljudet.  

 
Figur 11. Figuren visar ett stapeldiagram där skillnaden på Test 4 och Test 5 redovisas per testperson. 

Decibelnivån redovisas på y-axeln och x-axeln visar varje testdeltagares resultat för Test 4 och Test 5. 
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5.3.3 Ljudklass A - 22 dBA 

Enligt resultat vid ljudklass A - 22 dBA, Figur 12 visar att det för 8 av 11 testpersoner krävdes 

en högre ljudnivå för att uppfatta det störande ljudet under testet med det filtrerade 

bakgrundsljudet jämfört med det ofiltrerade. Totalt sett hörde testpersonerna spolljud från wc 

vid lägre ljudnivåer vid ljudklass C än vid de andra ljudklasserna. För endast en person krävdes 

en ljudnivå över 20 dBA för att hörde det störande ljudet. Detta betyder att ljudklass A maskerar 

sämre jämfört med de andra klasserna.   

  
Figur 12. Figuren visar ett stapeldiagram där skillnaden på Test 6 och Test 7 redovisas per testperson. 

Decibelnivån redovisas på y-axeln och x-axeln visar varje deltagares resultat för Test 6 och Test 7. 

5.4 Toleransförändring 

Under Test 1 och Test 8 spelades enbart spolljud från wc upp för testpersonerna. Detta för att 

undersöka om deras individuella tolerans förändrats under testets gång. Resultatet för detta 

visade enligt Figur 13 en tydlig tendens att majoriteten av testpersoner hör spolljud från wc vid 

en lägre ljudnivå i Test 8 jämfört med Test 1, vilket resulterar i att deras tolerans minskat.  

De kan alltså identifiera spolljud från wc vid en lägre decibelnivå i slutet av testet än vid första 

lyssningen. Differensen låg på 1 till 3 dBA från Test 1 och Test 8. 1 av 11 personer hörde 

spolljud från wc vid exakt samma ljudnivå och 1 av 11 uppfattade spolljud från wc senare under 

Test 8 än Test 1. Den procentuella fördelningen av testpersonernas tolerans redovisas i Figur 

14. 
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Figur 13. Figuren visar ett stapeldiagram där skillnaden på Test1 och Test8 redovisas per testperson. 

Decibelnivån redovisas på y-axeln och x-axeln visar varje testdeltagares individuella resultat för Test 1 

och Test 8.  

 

 
Figur 14. Figuren visar ett cirkeldiagram fördelat över testdeltagarnas tolerans av spolning från wc med 

resultat från Test 1 och Test 8.  
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5.5 Besvarande av frågeställningar 

- Är det möjligt att maskera störande spolljud från wc med ett bakgrundsljud från 

ventilation, där spolljudet färdas genom schakt från en ovanliggande lägenhet? 

 

Ljudklass C: 10 av 11 personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under testet med 

bakgrundsljud jämfört med utan bakgrundsljud.  

 

Ljudklass B: 10 av 11 personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under testet med 

bakgrundsljud jämfört med utan bakgrundsljud.  

 

Ljudklass A: 6 av 11 personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under testet med 

bakgrundsljud jämfört med utan bakgrundsljud.  

 

Utifrån angivna värden finns en tydlig indikation på att maskering är möjlig.  

 

- Maskerar ett elektroakustiskt filtrerat bakgrundsljud bättre än ett vanligt 

bakgrundsljud?  

 

Ljudklass C: 10 av 11 personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under det 

filtrerade bakgrundsljudet än under det ofiltrerade bakgrundsljudet.  

 

Ljudklass B:  9 av 11 personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under det 

filtrerade bakgrundsljudet än under det ofiltrerade bakgrundsljudet.  

 

Ljudklass A: 8 av 11 personer hörde spolljudet från wc vid en högre ljudnivå under det 

filtrerade bakgrundsljudet än under det ofiltrerade bakgrundsljudet.  

 

Utifrån angivna värden finns en tydlig indikation på att elektroakustiskt filtrerat bakgrundsljud 

maskerar bättre än vanligt bakgrundsljud. 

 

- Minskar testpersonernas tolerans för det störande ljudet när det frekvent upprepas? 

 

81,8 % av testpersonerna utgav sig för att minskat sin tolerans från Test1 fram till Test 8.   

 

- Är metoden som används under arbetets gång tillämpbar för denna typ av 

undersökning? 

 

Metoden kan nyttjas för den här typen av studie men behöver enligt det som nämns i 

diskussionen utvecklas för att göra metoden mer tillförlitlig.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt är det en diskussion avseende rapporten i stort med fokus på resultat och metod.  

6.1 Felkällor 

Testets avvikelser kan vara en följd för val av testmiljö. Det var anställda som under tiden för 

testen fortfarande var kvar på kontoret och där följden blev att vissa av dem gick utanför 

rummet och framkallade andra typer av ljud såsom tal och smällande ljud från dörrar. För att 

undvika sådana ljud som uppkom utanför testmiljön och som inte gick att påverka hade ett 

alternativ varit att göra testet i ett ekofritt rum. Ett ekofritt rum har mycket bra ljudisolering 

vilket hade varit gynnsamt för denna studie. Lämpligt hade även varit att nyttja ett ekofritt rum 

då inget diffusfält existerar.  

 

Ett annat förslag hade kunnat vara att låta testpersonerna använda brusreducerande hörlurar för 

att stänga ute allt oönskat ljud som uppstod utanför testmiljön. 

 

Under testets genomförande var det även ett fåtal testpersoner som valde att ställa frågor. Detta 

kan ha lett till att deras individuella resultat gynnat dem alternativt missgynnat dem. För att 

undvika den här påverkan på resultatet hade en instruktion om att frågor ej får ställas under 

testets gång kunna gjorts. Att de endast får ställa dem innan eller efter för att personen inte ska 

få fördel i att ställa frågor men också för att de inte ska riskera att missa det störande ljudet som 

de ska signalera till. Kanske hade det varit mer optimalt att ha en testmiljö där testpersonen 

hade fått sitta helt ensam i rummet för att inte riskera att bli störd av oss som utförde testet både 

för hörseln men också som ett störningsmoment om vi skapat uppmärksamheten från 

testpersonen.  

6.2 Makulerat test 

Det makulerade testet kan ha fått ett resultat som kan vara på grund av att testpersonen 

uppfattade störande ljud som inte kom från högtalarna. Testpersonen nämnde även innan testet 

att hen hade nedsatt hörsel och det kan därför också vara en påverkande faktor till att testet gav 

så spritt resultat. Diskuterbart är om ett hörseltest borde göras innan det riktiga testet ska 

genomföras för att veta vilka nivåer ljudet ska finna sig inom för att testet ska kunna vara 

anpassat för alla. En annan lösning är om hörseltestet ska ge svar på om testpersonen är lämpad 

att deltaga i testet för att resultatet ska gå att använda.  

Önskvärt hade även varit om det varit fler som deltagit i testet för att statistiskt få ett mer 

säkerställt resultat, speciellt då ett resultat makulerades på grund av det icke användbara 

värdena.  
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6.3 Tillämpning av resultat 

En faktor som måste tas i beaktande är att ett långvarigt konstant bakgrundsbrus kan uppfattas 

som störande i sig och kanske till och med vara skadligt. Vid denna undersökning ligger alla 

ljudnivåer på bakgrundsbrus under den tillåtna nivån som ställs av BBR men trots att kraven 

uppfylls är en hög nivå av brus fortfarande inte önskvärt.  

 

Eftersom testpersonerna vid studiens test utsätts för ljuden under en kort period är det svårt att 

dra några paralleller i hur det skulle se ut i en bostad där ventilationsljudet upplevs under långa 

perioder. Resultatet från testet visade också att förmågan att uppfatta ett störande ljud ökar när 

man är uppmärksam på vad det är för typ av ljud och har hört det upprepade gånger. Ett 

liknande fenomen kan tänkas ske i en bostad där störande ljud ofta är något man är väl 

medveten om och har hört många gånger. Den subjektiva uppfattningen huruvida ljuden i testet 

är störande är inte heller något som studien tar hänsyn till utan det som undersöks är om ljuden 

går att uppfatta eller inte, detta gör det problematiskt om man vill applicera resultaten till 

verkligheten. 

 

Det mesta tyder på att en maskering är möjlig och med ytterligare forskning som tas upp under 

rubrik 7.4 finns det möjlighet att tillämpa maskeringen i en bostad. 

En idé skulle kunna vara att installera högtalare vid ventilationsdon där ett maskerande brus 

spelas upp, antingen ett renodlat ventilationsljud eller ett mer specifikt filtrerat ljud. 

Arbetsgången vid ett filtrerat ljud kan tänkas vara att man initialt identifierar ett specifikt 

störande ljud och sedan utför en filtrering av det maskerade ljudet för att efterlikna störningen. 

En liknande arbetsgång som tas upp under rubrik 4.4 och används i denna studie kan tänkas 

vara effektiv. Det går att diskuteras om den metod som använts vid studien går att applicera för 

andra miljöer och andra typer av störande ljud. Ytterligare forskning krävs för att specificera 

hur stort användningsområdet är för denna typ av maskering.  Detta tas upp mer under rubrik 

6.1 och 7.2. 

6.3.1 Ljudmaskering avsedd för kontor 

På kontor och dylikt har de buller som ansetts störande begränsats med hjälp av olika system 

genom att maskera dessa ljud. Företaget Logison arbetar med installationer av en serie 

högtalare som placeras i taket ovanför det drabbade bullerområdet. Högtalarna sänder ut ett 

specialanpassat ljud som korrigerar bakgrundsnivån till en nivå där bullret maskeras. “Dess 

nätverksarkitektur gör det enkelt att anpassa systemets utformning och funktion till specifika 

tillämpningar och därigenom optimera komfort och effektivitet. Det ger också kunderna 

möjlighet att snabbt göra justeringar vid behov, utan att ådra sig stora kostnader eller störningar 

i verksamheten.”17 Ett annat företag Itaab arbetar med liknande teknik av ett 

ljudmaskeringssystem, kallad Oasis Qt, där de implementerar ett bakgrundsljud i högtalare 

monterade i undertaket av lokalen. Även denna teknik går att anpassa för tillämpad miljö.18  

                                                 
17Logison, Ljudmaskering, 2017 

 https://www.logison.eu/sv/ljudmaskering.html 
18 Itaab, Ljudmaskering, 2015-01-20  http://www.itaab.com/ljudmaskering/sa-fungerar-

ljudmaskering.html 

https://www.logison.eu/sv/ljudmaskering.html
http://www.itaab.com/ljudmaskering/sa-fungerar-ljudmaskering.html
http://www.itaab.com/ljudmaskering/sa-fungerar-ljudmaskering.html
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7. Slutsats 

Konklusionen av rapporten skapar en slutsats med reflektioner och förslag på vidare forskning.   

7.1 Maskering är möjlig 

Utifrån de resultat som redovisas vid denna undersökning kan man se en tydlig indikation på 

att det är möjligt att maskera ett störande spolljud från wc med hjälp av ett bakomliggande brus 

i form av ventilation. Störst maskeringseffekt verkar vara möjlig med högre ljudnivåer på det 

bakomliggande bruset. Ljudnivåer som representerar ljudklass B och ljudklass C gav ett 

resultat där det för en stor majoritet av deltagarna krävdes en högre ljudnivå för att uppfatta det 

störande ljudet med maskering. Vid en bättre ljudklassning ser det ut att vara svårare att få till 

en god maskering där resultaten från denna studie visade att det vid ljudklass A inte var en 

majoritet som hörde störande ljudet senare med maskering. 

7.2 Ökad maskering med filtrerat bakgrundsljud 

Resultatet från undersökningens tester visar att det är möjligt att öka maskeringen ytterligare 

om man filtrerar ventilationen utifrån det störande ljud man vill maskera.  

Detta verkar vara en genomgående trend oavsett vilken ljudnivå bakgrundsljudet ligger på med 

stor majoritet vid alla ljudklasser. Aningen sämre utfall kan dock noteras när ljudnivån låg på 

22 dBA vilket motsvarar ljudklass A. Utfallet får ändå anses som gott då 8 av 11 testpersoner 

hörde det störande ljudet senare med ett filtrerat bakgrundsljud.  

När man analyserar resultaten verkar man kunna bekräfta den tes som presenteras i rapportens 

inledande del att genom en enklare bearbetning kunna få bakgrundsljudet att efterlikna det ljud 

man vill maskera.  

En ytterligare slutsats som kan dras utifrån resultatet är att ventilationsljudet som använts i 

denna undersökning inte har ett spektrum som är optimalt för att maskera ett spolljud.  

Användning av ett ofiltrerat ventilationsljud innebär antagligen att ett par decibel av den totala 

ljudnivån inte har någon maskerande effekt. Det finns alltså en möjlighet att hålla nere 

ljudnivåerna på maskeringen med hjälp av filtrering och ändå få samma resultat.  

7.3 Reflektioner 

Arbetet för studien har varit tidsbegränsad vilket har skapat en större avgränsning än vad som 

hade önskats. Avgränsningarna har skapat många förslag till vidare forskning och kan läsas i 

rubrik 7.4. Innebörden av att maskera störande ljud enligt förslaget om högtalare kan innebära 

att en ekonomisk synpunkt måste beaktas. Detta kan leda till att kostnaden för att uppnå en mer 

optimal ljudnivå i bostäder väljs bort.   
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Då vi anser att metoden skapat en idé för vad som kan vara möjligt i ett försök att maskera 

störande ljud med bakgrundsljud anser vi ett stort behov av att forska vidare inom ämnet för 

att sedan kunna tillämpa metoden.  

 

Om ett nytt test hade kunnat genomföras hade det varit en intressant faktor att se om 

testpersonerna reagerat annorlunda om de fått veta vilket det störande ljudet var innan de fått 

höra det i testet. Hade de även reagerat på samma sätt om de fått höra ett annat störande ljud? 

Hade ljudnivåerna sett annorlunda ut om ljudet istället hade kommit från en dörr som smäller 

igen? Eller en hiss som åker upp och ned? 

 

Under testet skulle även en möjlig utgång vara att det störande ljudet endast spelas upp ifrån 

endast en högtalare. Detta skulle simulera en tydligare bild av testmiljöns funktion att likna en 

bostad och de riktningar ljudkällan uppkommer. Även att låta testpersonens sitta vid annat 

avstånd till högtalarna än vad som bestämdes vid det här testet.  

 

Om det finns möjlighet att använda ett ekofritt rum kan vidare forskning göras, alternativt göra 

ett nytt försök av samma studie i ett ekofritt rum för att säkerhetsställa det resultat som visats i 

nuläget. 
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9. Bilagor 

B1.1 Testprotokoll 

B1.2 Sammanställning av testprotokoll 

 

 



Störande ljudet (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Test1 Störande ljudet

Test2 Vent 30dBA

Test3 Filt Vent 30dBA

Test4 Vent 26dBA

Test5 Filt Vent 26dBA

Test6 Vent 22dBA

Test7 Filt Vent 22 dBA

Test8 Störande ljudet



Störande ljudet (dBA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Test1 Störande ljudet 3 2 2 2 2

Test2 Vent 30dBA 2 2 1 1 1 2 2

Test3 Filt Vent 30dBA 1 1 1 1 1 2 2 2

Test4 Vent 26dBA 2 3 1 2 1 1

Test5 Filt Vent 26dBA 1 2 1 1 3 2 1

Test6 Vent 22dBA 1 1 1 1 1 3 3

Test7 Filt Vent 22 dBA 1 1 1 3 2 2 1

Test8 Störande ljudet 1 3 2 1 1 2 1


