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Abstract

Sound masking in open-plan offices

Filip Garpensvärd, Anton Knutar

This thesis contains a study of how sound masking systems can be implemented in 
existing open-plan offices in order to lower the speech intelligibility. The purpose is 
to investigate how to optimize the sound pressure level and frequency response for a 
sound masking system. The aim of the thesis is to produce recommendations 
regarding the optimum sound pressure level for a sound masking system using a pink
noise.

This study is initially based on a background study of the acoustical challenges in 
open-plan offices. Measurements of the background levels in an existing open-plan 
office are made to analyze the existent audio spectrum, in order to create a 
customized masking sound. Furthermore, a survey is made, where employees are 
being exposed to several masking sound environments and get to answer a 
questionnaire regarding their individual experience of each sound environment. In 
addition to the pink noise sound environments, a fan sound and a café sound are 
tested. A simulation is made in CATT-Acoustic to analyze the effect of a masking 
sound theoretically, in a model based on a small open-plan office. Due to the 
covid-19 pandemic the test group is limited, and the background levels are most 
likely underestimated, compared to normal conditions.

The results show that the most preferred sound environment among the test group 
is the café sound. The simulations indicate that the implementation of sound masking 
has a positive effect on the speech transmission index and distraction distance in the 
model based on a small open-plan office.
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SAMMANFATTNING 
 
I öppna kontorslandskap upplever många medarbetare ofta att de störs av olika ljud. 
Detta som en konsekvens av de öppna kontorslandskapens grundläggande syften, vilka 
är att underlätta utbyte av information mellan medarbetarna och skapa en lättillgänglig 
arbetsmiljö genom stora och öppna lokaler. Sedan kontorslandskapens begynnelse har 
dock problem noterats med dessa arbetsplatser och många studier har gjorts under åren 
för att undersöka vilken påverkan arbete i dessa kontorslandskap har på människor. 
För att motverka de negativa akustiska effekter som de öppna kontorslandskapen 
medför har man länge haft idéer kring att tillföra kontrollerade bakgrundsljud i 
lokalerna, i första hand för att minska uppfattbarheten av det mänskliga talet, vilken är 
en av de faktorer som många uppfattar som mest störande i ett kontorslandskap. Detta 
är således grunden till tanken bakom ljudmaskering. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur maskeringssystem skulle kunna optimeras, 
huvudsakligen i fråga om ljudnivå. Inledningsvis genomförs en litteraturstudie för att 
undersöka vilka möjligheter och problem som öppna kontorslandskap medför. Därefter 
genomförs mätningar av bakgrundsljudnivåer i Bjerkings lokaler enligt svensk 
standard. Dessa mätningar analyseras och tas i beaktande vid filtreringen av de pink 
noise-maskeringsljud som senare används i lyssningstestet. Dessutom testas även 
andra ljudmiljöer som fläktljud och caféljud. Utöver dessa test och mätningar görs även 
en simulering för en lokal baserad på en av testlokalerna med hjälp av mjukvaran 
CATT-Acoustic, där maskeringsljudens inverkan på taluppfattbarheten undersöks och 
utvärderas. På grund av covid-19-pandemin är testgruppen i studien mycket begränsad 
då majoriteten av Bjerkings personal jobbat hemifrån. Detta påverkar sannolikt även 
mätningarna av bakgrundsljud i lokalerna då nivåerna väntas vara lägre än under 
normala förhållanden. 
 
Resultaten från lyssningstestet visar på att den ljudmiljö som respondenterna upplevde 
som mest behaglig och som hade bäst påverkan på arbetsmiljön är caféljudet. Från de 
simuleringar som utförs kan en tydlig förbättring av den akustiska miljön noteras då 
STI och distraction distance reduceras då maskeringen applicerats, i enlighet med 
teorin. 
 
 
 
Nyckelord: Ljudmaskering, öppet kontorslandskap, rumsakustik, maskeringsljud, pink 
noise  
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BEGREPP- OCH ORDFÖRKLARINGAR 
  

Equalizer-  Ljudtekniskt verktyg för att justera ljudnivån i specifika 

frekvensområden i         ett frekvensspektrum.  

Ljudmiljö-  Med begreppet avses i detta fall de olika ljudnivåer samt typ 

av ljud som i detta fall är relaterat till maskeringsljudet. 

Pink noise-  Vanligt förekommande brusljud som används vid 

ljudmaskering (se Avsnitt 2.10). 

Frekvenskurva-  Graf över frekvensspektrumet för ett visst ljud där 

ljudtrycksnivån utläses på y-axeln och frekvensen på x-axeln.
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenteras inledningsvis en bakgrund till 
ämnet och företaget Bjerking AB, som studien genomförts i samarbete 
med. Därefter redovisas studiens syfte, mål och frågeställningar samt de 
nödvändiga avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
 
Den här rapporten handlar om artificiellt maskeringsljud och hur en 
sådan lösning kan optimeras för öppna kontorslandskap.  
För att få en optimal akustisk miljö i ett öppet kontorslandskap finns tre 
beprövade åtgärder: ljudabsorption i rummet, erforderliga 
avskärmningar samt ljudmaskering. För att klara av de krav som finns 
från bland annat Boverket har i princip alla kontor ljudabsorbenter och 
erforderliga avskärmningar. Sedan lösningar med öppet 
kontorslandskap började implementeras har tankar kring varianter av 
ljudmaskering funnits. Lösningar med ljudmaskering är dock sällsynt i 
Sverige idag fastän studier visar på att det är fördelaktigt för en 
komfortabel akustisk miljö. 
 
Idén med ljudmaskering är att höja bakgrundsnivån för att störande ljud 
inte ska uppfattas som lika påtagliga. Genom att koppla system av 
högtalare till samma källa skapas en ljudmiljö. Syftet med ljudmiljön är 
att ljudnivån ska vara låg nog för att i sig inte vara störande, men hög 
nog för att maskera bort oönskade ljud. Exempel på oönskade ljud som 
många upplever som mest störande i öppna kontorslandskap är tal från 
medarbetare. 

1.2 Bjerking AB 
 
Bjerking AB grundades 1943 i Uppsala som en konsulterande 
ingenjörsbyrå av Sven-Erik Bjerking. Han valde 1957 att överlåta ägandet 
till medarbetarna som ett steg mot att skapa engagemang, vilket var ett 
sällsynt grepp för sin tid. Detta upplägg menar Bjerking AB varit 
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avgörande för sin egen hållbarhet [1]. Bjerking består av ett antal 
tjänsteområden som bland annat inkluderar konstruktion, miljö & 
byggfysik, installation samt projektledning, byggnadsvård och 
fastighetsutveckling [2]. Under tjänsteområdet byggfysik ligger tjänsten 
akustik som enligt Bjerking finns till för att säkerställa goda ljudmiljöer 
samt minimera påverkan av störande och skadliga vibrationer för 
människor och byggnader. Man menar att detta uppnås genom att 
anpassa de fysiska miljöerna till krav och behov från människor. Bjerking 
medverkar som konsult både kring akustikfrågor vid projektering av 
nybyggnationer men erbjuder även mätningar och förslag på åtgärder 
kring hur den akustiska miljön kan förbättras i befintliga byggnader [3]. 
 

1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med projektet är undersöka hur ett maskeringssystem kan 
optimeras huvudsakligen i fråga om ljudnivå. Detta görs för att 
maximera trivseln för dem som vistas på en arbetsplats där en viktig 
fråga är hur dessa system bör implementeras för att göra maximal nytta 
utan att de upplevs som en olägenhet. 
 
Målet med projektet är att ta fram rekommendationer kring den optimala 
ljudnivån för det mest förekommande maskeringljudet, pink noise (se 
Avsnitt 2.10). Detta för att ge Bjerking en grund för sin framtida 
utveckling av maskeringstekniken. Denna utveckling gäller primärt för 
deras egna lokaler i dagsläget, men tankar finns kring att kunna erbjuda 
maskeringssystem till kunder i framtiden. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar 
 

- Vilken ljudnivå är optimal att lägga ett pink noise på för att få en 
bra effekt utan att det upplevs som störande? 

- Finns det mer effektiva maskeringsljud än pink noise? 
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1.5 Avgränsningar 
 
På grund av den korta tidsramen genomförs relativt korta testperioder 
under en testdag för ett begränsat antal ljudmiljöer. Testerna genomförs 
endast på en avskild del av Bjerkings kontorslandskap på grund av 
begränsningar av utrustning och tid. På grund av Covid-19 är det svårt 
att få till representativa tester vilket medför att antalet testdeltagare blir 
mycket begränsat. 
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2. TEORI 
 
I detta avsnitt redovisas den relevanta teori som sammanställts under 
litteraturstudien i projektets inledande del. Teoridelen avhandlar 
akustiska begrepp och teorier, det öppna kontorslandskapet, de krav och 
standarder som finns samt hur akustiska mätningar ska utföras. 
 

2.1 Grundläggande akustik 
 
I luften utbreder sig ljudvågor med den konstanta hastigheten 340 meter 
per sekund. När ljudvågor rör sig genom luften skapas tryckvariationer 
vilket är det ljud som hörseln uppfattar. Trycket mäts i Pascal [Pa]. 
Vågrörelsen rör sig konstant och kan beskrivas med en sinuskurva enligt 
Figur 2.1. Tidsåtgången för en hel svängning kallas för en period. Antalet 
svängningar per sekund benämns frekvens och har enheten Hertz [Hz]. 
Svängningens högsta värde för ljudtrycket, ljudvågens höjd, är dess 
amplitud A [Pa]. 
 

 
Figur 2.1 Exempel på ljudvåg, amplitud och våglängd 
 
Människor kan uppfatta tryckskillnader för ljud i ett spektrum mellan 
omkring 10 µPa (10-6) och 60 Pa. Då spännvidden i detta spektrum är stor 
infördes på 1920-talet måttet decibel [dB] för att på ett enklare sätt kunna 
presentera ljudtrycket grafiskt. Decibel är en logaritmisk måttenhet och 
ges som ljudtrycksnivån, LP, enligt ekvation (2.1) 
 

𝐿" = 20𝑙𝑜𝑔 × *
*+,-

      (2.1) 
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där pref är referenstrycket satt till 2 ∗ 1001	Pa. Denna ljudtrycksnivå är 
den lägsta människor vanligtvis kan uppfatta vid frekvensen 1000 Hz. 
Således kommer ljudtrycket 2 ∗ 1001 Pa skapa en ljudtrycksnivå som har 
värdet 0 dB [4]. 
 

2.2 Öppet kontorslandskap 
 
Idén med öppet kontorslandskap föddes i Västtyskland på 1960-talet och 
implementerades först av företaget Behringer [5]. Tanken var att det 
öppna landskapet skulle främja kommunikation och underlätta 
samarbete genom att göra arbetsmiljön mer lättillgänglig. Teorin var att 
organisationen blev tydligare och att utbyte av information skulle ske 
enklare när människor hade fysisk kontakt istället för att sitta avskilda i 
separata rum. Ett öppet kontorslandskap har inte bara fördelar med 
arbetsmiljön utan även ekonomiskt. Med fler arbetande per yta jämfört 
med separata kontor blir kostnaden per ytenhet mindre. Olika lösningar 
och varianter av öppet kontorslandskap spreds på 70-talet vidare i 
Europa och till Nordamerika. Sverige fick sitt första stora öppna 
kontorslandskap när Volvos huvudkontor i Torslanda byggdes mellan 
åren 1965–67 [5]. 
 
Många studier har gjorts på nackdelar och negativa aspekter av arbete i 
ett öppet landskap istället för i enskilda kontor. Några exempel är ökad 
stress och ljudnivå, lägre koncentrationsförmåga och produktivitet samt 
att fler sjukdagar rapporteras jämfört med arbetsplatser som har 
personliga kontor [6]. Andra exempel är att den allmänna belåtenheten 
med arbetsplatsen minskar [7] och att miljön bidrar till högre distraktion 
samt en känsla av minskad privat avskildhet [8]. 

2.3 Analysmetoder 
 
Vid mätning och analys av ljud och buller används ofta metoder där 
frekvensområdet delas upp i olika frekvensband. Konventionen är att 
använda standardiserade frekvensband för vilka varje övre 
gränsfrekvens är dubbelt så stor som respektive lägre gränsfrekvens 
inom varje frekvensband, vilket utgör ett oktavband. Denna indelning 
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ligger till grund för uppbyggnaden av oktavfiltret [9], där 
mittfrekvenserna för varje oktavband har tilldelats standardvärden 
enligt 31.5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 
kHz, 16 kHz. För att få en mätning med högre noggrannhet delas varje 
oktavband upp i tre tersband för vilka mittfrekvenser också 
standardiserats för användning i en tersbandsanalys [9].  
 

2.4 Akustik i ett öppet kontorslandskap 
 
Med akustik ur ett byggperspektiv görs två särskiljningar; 
byggnadsakustik och rumsakustik. Inom byggnadsakustik bedöms hur 
ljud fortplantas i byggnader och hur ljud sprids mellan byggnadens olika 
delar. Begreppet rumsakustik innefattar hur rummets fysik, ytmaterial 
och design påverkar hur ljudet studsar och sedermera upplevs. Det är 
rumsakustiken som avgör lämpligheten för ett rum att användas för att 
framföra tal eller musik. 
 
För bedömning och klassificering av rumsakustik kan SS-EN ISO-
standard 3382–3:2012 användas. I denna bedöms bland annat 
efterklangstiden, hur rummet själv hjälper till att förstärka ljudet och hur 
lång tid det tar för ljudet att nå en lyssnares öron. Dessa typer av 
bedömningar görs oftast bara för större lokaler. I öppna kontorslandskap 
är de tre viktigaste aspekterna rummets ljudabsorption och hur ljud 
fortplantas i rummet, att bakgrundsljudet inte är för lågt samt att adekvat 
ljudavskärmning finns till arbetsstationerna. 
 
Ljudabsorptionen medverkar bland annat till att lokalens efterklangstid 
minimeras. För att beräkna efterklangstiden används Sabine-ekvationen, 
ekvation (2.2) 
 

𝑇	 = 	0.163	 × 7
8
      (2.2) 

 
där V avser rummets volym, A är den totala ekvivalenta arean av 
ljudabsorbtion på rummets yta och T efterklangstiden i sekunder.  A 
beräknas enligt ekvation (2.3) 
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𝐴 = ∑𝛼< × 𝐴<       (2.3) 
 
där αi är de individuella materialens α-värde och Ai är arean av 
respektive material. Rekommenderade värden på förhållandet 7

8
 för 

öppna kontorslandskap är mellan 0,3 och 0,35 [10]. 
Absorbtionskoefficienten 𝛼< kan anta värden mellan 0 och 1,0. 
Koefficienten beror på ytmaterialet och hur ljudet absorberas eller 
reflekteras på materialet. Ett hårt golv eller gipsväggar har värden 
omkring 0,05 medan ett öppet fönster har 1,0 då allt ljud antas lämna 
rummet. Generellt är efterklangstiden inget problem i moderna 
kontorslokaler. Att ha för hög absorption av ljud kan dock innebära 
problem då detta leder till ökad taluppfattbarhet, vilket inte är önskvärt 
i öppna kontorslandskap. För mätning av efterklangstid i kontorslokaler 
används samma standard som för vanliga rum [11]. 
 
För att skapa en adekvat ljudavskärmning rekommenderas skärmar med 
höjden 1,5 meter över golvet. Effekten blir avsevärt bättre om materialet 
ovanför skärmarna också är ljudabsorberande då ljudet undviker att 
reflekteras mellan dessa två ytor. Skärmarna hjälper inte enbart till att 
absorbera ljud utan minskar även talbarheten mellan arbetsplatser [12]. 
 

2.5 Maskering 
 
Idén att använda maskering för att reducera påverkan av oönskat ljud i 
kontorslokaler kom i princip samtidigt som det öppna 
kontorslandskapet [13]. Genom att kontrollerat höja nivån på 
bakgrundsljud maskeras oönskat ljud och då i synnerhet oönskat tal. 
Idén med att höja nivån på bakgrundsljudet är att störande ljud uppfattas 
mycket tydligare i en tyst miljö. Maskeringen måste dock ligga på en nivå 
så att den i sig inte blir ett distraktionsmoment. För maskering i öppna 
kontorslandskap bör ljudet ej överstiga 46 dBA då den genomsnittliga 
ljudnivån i kontorslandskap ligger mellan 48 och 55 dBA [14]. Optimalt 
används pink noise med 5 dB sänkning per oktav mellan frekvenserna 100 
och 10 000 Hz vid maskering av oönskat tal [13]. En tumregel vid praktisk 
tillämpning av maskeringstekniken är att ljudtrycksnivån hos 
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maskeringsljudet inte bör variera med mer än 3 dB i varje oktavband 
inom det öppna landskapet [15]. 
 
Maskering görs genom att installera ett rutnät eller kluster av högtalare. 
Var systemet placeras kan variera men vanliga lösningar är att antingen 
placera dem i rummets undertak, att ha högtalarna integrerade i taket 
eller att de placeras under rummets golv [16]. Högtalarna kan antingen 
styras individuellt, som ett lokalt system, eller via en huvudenhet som 
ett centralt system. I ett individuellt system är det till skillnad mot ett 
centralt möjligt att justera volym och typ av ljud i individuella enheter. 
En nackdel med detta är dock att ljud från enskilda enheter kan uppfattas 
som störande för angränsande personer. Det finns även modeller som 
styrs via timer och har således varierande ljudnivåer under dagen. Detta 
för att fungera effektivt vid tidpunkter då många befinner sig på 
arbetsplatsen. Det fungerar även tvärtom vilket ger en lägre nivå och 
innebär således inte ett störningsmoment vid lugnare tillfällen. Centrala 
system är enklare att underhålla och installera samt även billigare vilket 
gör dessa typer av system till de vanligast förekommande vid maskering 
[13].  
 

2.6 STI 
 
Speech transmission index, förkortat STI, är ett mått på hur begripligt tal är 
för mottagaren. Indexet beräknas med hjälp av bakgrundsljud och 
efterklangstid. STI bedöms i en metrisk skala mellan 0,0 och 1,0 där ett 
värde på 0 innebär att tal inte går att uppfatta. En bedömning av STI 
genomförs genom att ett digitalt ljud spelas upp i ett rum eller genom ett 
kommunikationsmedel varpå en mottagande enhet tolkar detta. Ljudet 
ligger inom 7 oktaver mellan 125 Hz och 8000 Hz där varje oktav har 14 
stycken modulationsfrekvenser. Av dessa 98 värden, 14 modulationer 
gånger sju oktaver, beräknas sedan ett medelvärde som senare blir det 
slutgiltiga STI-värdet [17]. Det finns även mätinstrument som direkt kan 
visa STI. Med hjälp av STI kan ett värde på distraction distance rD 
beräknas. Med rD menas avståndet mätt i meter till vilket STI har sjunkit 
under 0,5 [18]. Optimalt för ett kontorslandskap är att ha ett STI som 
understiger 0,2 [14]. Virjonen et al. [19] föreslår i sin rapport att öppna 
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kontorslandskap ska ha rD <5m för att nå upp till den högsta 
klassificeringen.  
 
Studier har gjorts för att mäta hur STI påverkar resultatet för kognitivt 
krävande uppgifter. I spektrat kognitivt krävande uppgifter ingår bland 
annat test av korttidsminne samt verbala och matematiska uppgifter. 
Testerna visar att resultaten drastiskt förbättras när STI hade värden 
mellan 0,5 och 0,3 och sedan planade ut vid värden under 0,2. På grund 
av detta har rD satts till avståndet då STI 0,5 underskrids [11]. I tester 
utförda av Haapakangas och Hongisto reducerades rD från 15m till 7m 
genom maskering med pink noise [13]. 
 
Nackdelar med metoden är att den inte kan ta hänsyn till bakgrundsljud 
eller andra störande ljud som fluktuerar mycket. Öppna 
kontorslandskap eller klassrum är typexempel på lokaler där sådana 
oväntade bakgrundsljud är svåra att simulera [20]. 
 

2.7 Påverkan av mänskligt tal 
 
Tal och andra ljud som människor frambringar är två av de största 
distraktionsmomenten på arbetsplatser och i synnerhet i öppna 
kontorslandskap. Exempel på dessa är telefonsamtal, konversationer 
mellan kollegor eller att folk går mellan arbetsytor. Studier visar att det 
snarare är taluppfattbarheten än ljudnivån som har en negativ påverkan. 
Ljud som kan anses vara förväntade eller stabila såsom ventilation eller 
trafikbuller har inte samma distraherande påverkan [14]. Genom att 
reducera STI och rD minskas distraktionsmomenten vilket ökar den 
akustiska komforten och produktiviteten [13], [21]. Vanliga metoder för 
att främja komforten är att sätta upp ljudskärmar, öka avståndet mellan 
individuella arbetsytor samt att placera ljudabsorbenter på väggar och 
tak [22]. 
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2.8 Krav på buller och ljud 
 
I svensk standard SS 25268:2007+T1:2017 finns både specifikationer samt 
kravlista som komplement till föreskrifterna i boverkets byggregler. 
Standarden är framtagen för att kunna användas när som helst i 
byggskedet; planering, projektering, genomförande och bruksskede. De 
fyra ljudklasser som finns presenterade är A, B, C och D. Om 
minimikraven i boverkets byggregler, BBR uppfylls blir byggnaden C-
klassad. Detta gäller även som minimikrav för nybyggnation [11]. 
Ljudklass D avser byggnader som inte kan nå upp till klass C på grund 
av antikvariska skäl eller vid temporära lösningar. 
 
I standarden finns kravspecifikationer på bland annat luft- och 
stegljudsisolering, ljudtrycksnivå från installationer samt efterklangstid.  
Exempelvis ställs kravet att ett öppet kontorslandskap måste ha en 
efterklangstid som understiger 0.4 sekunder för att uppnå ljudklass C. 
Klassningen sker genom beräkningar, mätningar eller en kombination av 
båda metoderna. Efterklangstiden presenteras som medelvärdet av alla 
uppmätta värden i oktavbanden 250 - 4000 Hz. Efterklangstiden i 
oktavbandet 125 Hz ska presenteras men räknas inte med i medelvärdet 
[23]. 

2.9 Ljudtrycksnivå och vägningsfilter 
 
Ljudtrycksnivå uttrycks i en logaritmisk skala i enheten dB. För att ge 
ljudtrycksnivåmätningarna relevans används vägningsfilter för att 
inkludera örats varierande känslighet i olika frekvensområden [24]. Det 
mänskliga örat har störst känslighet för mellanfrekvenser i synnerhet i 
det ungefärliga området 2–4 kHz [12]. I normalfallet används A-filtret, 
vilket vid en mätning innebär att den uppmätta ljudnivån sägs vara A-
vägd. Ett annat förekommande vägningsfilter är C-filtret, som jämfört 
med A-filtret tar större hänsyn till låga frekvenser [24]. För att göra en 
mätning utan vägning används Z-filtret (z som i engelskans zero). Detta 
filter är att föredra vid mätning av bakgrundsljud då det även tar hänsyn 
till ljud som ligger utanför hörbara frekvenser, så kallade infraljud [25]. 
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För att konvertera ljudtrycksnivån beroende på vilket filter som använts 
vid mätning finns färdiga tabellvärden som presenteras i Tabell 2.1 [26]. 
Genom att addera värdet i tabellen till dBZ-värdet för respektive 
frekvensband kan ljudtrycksnivån konverteras mellan A, C och Z-
vägning. 
 
Tabell 2.1 Konvertering mellan A, C och Z-vägning 

Oktavband [Hz] Filter Z [dB] Filter A [dB] Filter C [dB] 

63 0 -26,2 -0,8 

125 0 -16,1 -0,2 

250 0 -8,6 0 

500 0 -3,2 0 

1000 0 0 0 

2000 0 +1,2 -0,2 

4000 0 +1,0 -0,8 

8000 0 -1,1 -3,0 
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2.10 Vanligt förekommande maskeringsljud 
 
White noise är en signal som spelas med en jämn energifördelning på alla 
frekvenser. Det är white noise som hörs vid den statiska tv-bilden s.k 
myrornas krig. Namnet har sitt ursprung i analogin till vitt ljus som är 
en blandning av alla färger [27]. Vid beräkningar används teoretiska 
värden för white noise då det är fysiskt omöjligt att realisera fenomenet. 
Anledningen till detta är att arean under frekvenskurvan hade fått ett 
oändligt värde. När white noise används praktiskt är det inom 
förutbestämda band av frekvenser (se Figur 2.2). Pink noise är en 
variation av white noise där ljudets volym minskar proportionellt mot 
frekvensen [28]. Ett exempel på ett spektrum för ett pink noise med 3 dB 
sänkning per oktav illustreras i Figur 2.3. 
 

 
Figur 2.2 Exempel på kurva för white noise i bandet 125–8000 Hz med 50 dB 
ljudnivå 
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Figur 2.3 Exempel på kurva för pink noise i bandet 125–8000 Hz med 50 dB som 
initial ljudnivå 
 
 

2.11 Mätning av bakgrundsljud vid användning av 
ljudmaskering 
 
Enligt svensk standard SS-EN ISO 3382–3:2012 utförs mätningar i 
möblerade rum utan närvarande personer (med undantag för de 
personer som utför mätningarna). All typ av utrustning såsom 
ventilation och artificiellt maskeringsljud ska vara igång för att 
återspegla korrekta ljudnivåer. Mikrofon som används vid testet ska 
placeras 1,2 meter över golvet vid varje arbetsplats samt minst 0,5 meter 
från bord och 2 meter från väggar. Detta för att förhindra reflektion av 
ljudet. Mätningen utförs vid varje arbetsplats i oktavband mellan 125 och 
8000 Hz. Ett medelvärde skapas av samtliga resultat vilket blir lokalens 
värde för bakgrundsljud. 
 
Eftersom decibelskalan är logaritmisk blir följden att medelvärden för 
exempelvis bakgrundsnivåer inte beräknas på ett konventionellt sätt. 
Medelvärdet för två värden erhålls istället med hjälp av ekvation (2.4) 
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𝐿*,>?@A = 10 × 𝑙𝑜𝑔BC(½ × (10
FG,H
HI 	+ 	10

FG,K
HI )),  (2.4) 

 
där 𝐿*,Boch 𝐿*,Mär två uppmätta decibelnivåer för samma frekvens. För 
att beräkna ljudtrycksnivå från en frekvenskurva används ekvation (2.5) 
 

𝐿*,NON = 10 × logBC ∑ 10
FG,S
HIA

C 	    (2.5) 
 

där Lp,i är de individuella frekvensernas ljudtrycksnivå. 
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3. METOD 
 
I detta avsnitt redovisas metoder och utförande som ligger till grund för 
studien. Inledningsvis beskrivs hur mätningarna genomfördes för att 
fastställa hur ljudbilden ser ut i kontorslandskapet. Därefter följer 
modellen som används till simulering av lokalens akustiska egenskaper, 
hur maskeringsljudet togs fram och avslutningsvis hur lyssningstestet 
och efterklangsmätningarna utfördes.  
 

3.1 Mätning av bakgrundsljud 
 
Mätningarna av bakgrundsljuden utfördes i två separata avdelningar av 
Bjerkings lokaler, där båda var en del av öppna kontorslandskap. Vid 
mätningarna användes två stycken ljudnivåmätare av modellen Brüel & 
Kjaer 2250 som placerades i de delar där flest personer var närvarande. 
Innan mätningarna började skedde en kalibrering av utrustningen. Detta 
gjordes genom att spela en ton med frekvensen 1 kHz och styrkan 94 dB 
och kontrollera så att instrumenten uppfattade detta korrekt. När 
kalibreringen var klar fästes instrumenten på varsitt tripod-stativ och 
placerades på två separata delar av kontorslandskapet. Stativen var ej av 
samma typ men snarlika i höjd, drygt 1,2 meter. Se bilaga 4 för placering 
av ljudnivåmätare i lokalerna. När mätningarna utfördes arbetade en 
stor del av personalen hemifrån vilket gjorde att valet av plats för 
mätningar blev två avdelningar där flest personer arbetade under 
testdagen, ca 5–10 personer vid respektive avdelning. Mätningarna 
utfördes mellan 9:30-15:00. Mätningarna delades upp för att undvika att 
allt material skulle förloras vid eventuella tekniska problem. De två 
avdelningarna där mätningarna utfördes var Bjerkings VVS- och 
konstruktionsavdelningar. Det var VVS-avdelningen som låg till grund 
för modellen som användes till kommande simuleringar. 
 
Enligt SS-EN ISO 3382–3:2012 (se Avsnitt 2.11) skall mätning av 
bakgrundsljud göras vid varje arbetsplats utan närvarande personer. Då 
syftet med mätningarna var att kontrollera bakgrundsljud inklusive de 
ljud som uppstår på arbetsplatsen utfördes mätningarna statiskt under 
arbetstid. 
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Figur 3.1 Ljudnivåmätarens placering på VVS-avdelningen 
 
När mätningarna avslutats kopplades mätinstrumentets minneskort till 
en dator och all data importerades till ljudnivåmätarens tillhörande 
mjukvara för mätfiler, Brüel & Kjaer BZ-5503 Measurement partner suite. 
All data sparades i en Excelfil för att möjliggöra behandling av det 
insamlade datamaterialet. De nivåer som uppmättes under testdagen 
presenteras i Bilaga 1. 
 

3.2 Modellering och simulering 
 
Efter mätningarna gjordes beräkningar för kontorets akustiska 
egenskaper. Programmet som användes till beräkningarna var CATT-
acoustic. CATT är ett mjukvaruprogram inom akustik som kan användas 
till att genom beräkningar uppskatta exempelvis STI och efterklangstid i 
de 3D-modeller som importeras. För att kunna använda programmet 
skapades en modell av kontorslandskapet.  Området som avbildades i 
modellen var VVS-avdelningen. Anledningen till detta val var att denna 
avdelning både är ett generiskt öppet kontorslandskap samt att det var 
där som tidigare mätningar utfördes. Modellen för lokalen med måtten 
7x14 m ritades i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp (se Figur 3.2). 
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SketchUp är en mjukvara som används för 2D- och 3D-design inom 
bland annat arkitektoniska projekt. Versionen som användes var 
SketchUp 2019. Färgerna i modellen representerar ytornas olika material 
och materialen tilldelas senare individuella 𝛼-värden (se Avsnitt 2.4). 
 

 
Figur 3.2 Modell över det öppna kontorslandskapet 
 
Föremålen som visas i modellen är tre stycken grupper av arbetsstationer 
samt två avskiljande bokhyllor i trä. I taket finns armaturer, 
ventilationsaggregat samt en ljudabsorberande avskärmning. 
Ytterväggarna är konstruerade av betong, innerväggen av trä, golvet är 
heltäckande matta ovanpå betong och taket är ett ljuddämpande 
innertak. När modellen var färdig utfördes en kontroll av att alla ytor var 
tilldelade ett material samt att konstruktionen saknade håligheter. 
 
Den färdiga modellen exporterades till akustikberäkningsprogrammet 
CATT-Acoustic. För att kunna utföra beräkningarna måste alla modeller 
som används i CATT vara helt slutna. På grund av detta ritas modellens 
öppningar som väggar. Väggarna ges sedan programmets högsta tillåtna 
värde 99 vilket motsvarar 𝛼-värdet 1.0. Detta värde innebär att inget ljud 
reflekteras mot ytorna. Resterande 𝛼-värden hämtades ur Bjerkings 
materialbank som företaget själva använder vid liknande projekt.  
 
När alla material tilldelats data valdes nivån på bakgrundsljud. 
Bakgrundsljudet i programmet sattes till medelvärdet av de ljudnivåer 
som tidigare uppmätts. För att få en bild av hur resultaten varierar i 
modellen gjordes beräkningar vid varje arbetsplats. Vid elva av 
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arbetsplatserna placerades en mottagare och vid den tolfte en ljudkälla 
(se Figur 3.3). Varje mottagare representerar en arbetande person som 
inte för något ljud och ljudkällan är en talande person. Ljudnivån för den 
talande personens röst sattes till 60 dB. Alla mottagare och ljudkällan 
sattes på 1,2 meters höjd vid arbetsplatsernas kontorsstol samt är riktade 
inåt mot respektive arbetsplats. Anledningen till denna placering och 
riktning är att beräkningarna ska återspegla personernas vanligast 
förekommande positionering. Beräkningar gjordes med och utan 
maskeringsljud för att på så sätt se hur maskeringen påverkade 
resultatet. 
 
 

 
Figur 3.3 Placering av ljudkällan (utpekad med röd pil) och alla mottagare 
(inringade med blått) i CATT-modellen. 
 
Beräkningarna exporterades sedan till Excel där en graf skapades för att 
få en överblick över hur STI varierade beroende på avstånd till 
ljudkällan. För att kunna beräkna rummets distraction distance, rD, (se 
Avsnitt 2.6) plottades en regressionslinje i grafen. Anledningen till att 
metod med regressionslinje användes var för att beräkna modellens rD 
baserat på resultaten från CATT. Regressionslinjen ges enligt ekvation 
(3.1) 
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𝑦	 = 	𝑘𝑥	 + 	𝑚       (3.1) 
 

där x är avstånd från ljudkällan i meter och y är STI-värdet. Värden för k 
och m beräknas automatiskt av Excel och ges av de värden som plottas i 
grafen. Avstånden för rD gavs genom att bryta ut x då STI-värdet sattes 
till 0,5. Med hjälp av regressionslinjens formel beräknades rD med och 
utan maskering.  
 

 
Figur 3.4 Graf med STI-värden, regressionslinjer och rD med och utan 
maskeringsljud 
 

3.3 Framtagning och filtrering av maskeringsljud 
 
Till utformningen av maskeringsljuden användes ett pink noise med 3 
dB sänkning per oktav som grund. Denna ljudfil redigerades med hjälp 
av Logic Pro X (se Avsnitt 3.6) där en grafisk equalizer-plugin användes 
för att få maskeringsljudet att bättre efterlikna det uppmätta 
bakgrundsljud som presenteras i Figur 4.1. I bilaga 6 redovisas hur 
maskeringsljudet editerades i respektive frekvensband med den grafiska 
equalizern. I Figur 3.5 presenteras frekvenskurvan för det 
färdigfiltrerade maskeringsljudet. 
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Figur 3.5 Det färdigfiltrerade maskeringsljudets frekvenskurva 
 
De två andra maskeringsljuden som användes var fläkt- och caféljud från 
applikationen Noisli. Noisli är en applikation som skapar bakgrundsljud 
som ska förbättra sömnkvalitet, koncentration och för att lättare kunna 
slappna av. Exempel på ljud som applikationen levererar är white noise, 
ljud av vågor och naturljud. Efter att ha provlyssnat på en del av 
bakgrundsljuden valdes fläkt- och caféljuden. Motiveringen till valet var 
att fläktljudet var konstant utan att vara för likt pink noise. Caféljudet 
skulle likna ljuden som hörs på ett typiskt café med röster, skrapande av 
stolar och klirrande i porslin. Det gick inte att identifiera vad någon av 
rösterna sa vilket gjorde att ljudet lämpade sig väl för lyssningstestet. 
 

3.4 Lyssningstest 
 
Testet av maskeringsljud utfördes på en arbetsstation bestående av fyra 
stycken intilliggande arbetsplatser i mitten av lokalen. Inför testet 
riggades två högtalare Edifier R12U multimedia speakers, per plats och 
samtliga högtalare var kopplade till samma ljudkälla, en Macbook Pro 
med Logic Pro X. Högtalarna placerades i hörnen av varje skrivbord för 
arbetsplats 1,2,3 och 4, och var vinklade mot den arbetande personen 
enligt Figur 3.6. För att försäkra sig om korrekt ljudnivå gjordes 
individuella ljudnivåmätningar vid varje plats innan testet började. 
Mätaren var av samma typ som användes vid mätning av 
bakgrundsljud, Brüel & Kjaer 2250. De fem olika ljudmiljöer som testades 
presenteras i Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Ljudmiljöer till lyssningstest 

Testnummer Tidpunkt Ljudmiljö Ljudnivå 
[dBA] 

1 9:40 - 10:25 Pink noise 36 

2 12:15 - 13:00 Fläktljud 41 

3 13:10 - 13:55 Caféljud 41 

4 13:55 - 14:40 Tyst referensnivå - 

5 14:40 - 15:25 Pink noise 41 

 
Testerna utfördes en vanlig arbetsdag torsdagen den 7 maj. Tiderna 
anpassades för att matcha med raster och lunchtid för att så många som 
möjligt skulle befinna sig vid sina arbetsplatser. I testet deltog 4 personer 
och de fick inte på förhand veta vilken ljudmiljö som skulle användas. 
Efter varje ljudmiljö fylldes en enkät i. Enkäterna samlades in innan nästa 
ljudmiljö sattes igång för att försäkra sig om att para ihop rätt svar med 
rätt ljudmiljö. 
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Figur 3.6 Placering av högtalare vid arbetsplatserna 

3.5 Mätning av efterklangstid 
 
Mätningen av det öppna kontorslandskapets efterklangstid gjordes på 
Bjerkings VVS-avdelning. Enligt SS-EN ISO 3382–2:2008 ska maximalt 
två personer befinna sig i rummet under mätningen för att resultatet inte 
ska påverkas [29]. Mätningen utfördes därför på morgonen innan 
arbetsdagen inletts för att försäkra sig om att inga personer befann sig på 
arbetsplatsen. Ljudkällan utgjordes av en högtalare Alto TS212. 
Mätningar skedde med Brüel & Kjaer 2250 där mätinstrumentet flyttades 
mellan tre olika positioner. Även ljudkällan flyttades mellan tre olika 
positioner för varje placering av mätinstrumentet vilket resulterade i att 
totalt nio stycken mätningar utfördes. Varje mätning gjordes för 
oktavband mellan 63 och 4000 Hz. Vid varje högtalarposition användes 
medelvärdet från de tre mätningarna. 
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3.6 Utrustning 
 
Nedan listas den utrustning som använts under de olika delmomenten i 
studien.  
 
● Brüel & Kjaer 2250, handhållen ljudnivåmätare med tripod-stativ 
● Extern kalibrator, Brüel & Kjaer 4231 
● Brüel & Kjaer BZ-5503 Measurement partner suite, mjukvara för 

behandling av mätfiler 
● CATT-Acoustic, mjukvara för akustikberäkningar 
● Logic Pro X, mjukvara för digital ljudredigering 
● Edifier R12U multimedia speakers, högtalare som användes till 

maskeringen 
● MacBook Pro, användes till ljudfilsredigering och som ljudkälla 

till uppspelning av maskeringsljud 
● Alto TS212, högtalare som användes vid mätning av 

efterklangstid 
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4. RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten från de mätningar, simuleringar och 
lyssningstest som utförts i studien. 

4.1 Mätning av bakgrundsljud 
 
I Figur 4.1 redovisas medelnivån för alla mätperioder och mätinstrument 
från bakgrundsmätningarna. De uppmätta ljudnivåerna är utförda med 
Z-filter, dvs utan vägning med hänsyn till det mänskliga örats 
känslighet. I Bilaga 1 finns individuella resultat för de två avdelningarna 
och deras mätperioder. 
 

Figur 4.1 Medelvärde för samtliga mätningar [dBZ] under testdagen 
 
Då mätningarna utförts utan någon vägning användes Tabell 3.1 för att 
få resultatet med A-vägning. Denna konvertering presenteras i figur 
4.2. 
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Figur 4.2 Medelvärde för samtliga mätningar [dBA] under testdagen 
 
Genom att använda ekvation 2.4 för att beräkna den A-vägda 
ljudtrycksnivån för frekvenskurvan så blev ljudtrycksnivån 40,3 dBA. 
 

4.2 Modellering/simulering 
 
I beräkningarna som utfördes med hjälp av CATT togs STI-värden fram 
vid respektive mottagare. Mottagarna är numrerade enligt Figur 4.3. 
Med hjälp av STI-värde för respektive arbetsplats kunde rummets 
distraction distance, rD, beräknas. Enligt SS-EN ISO 3382–3:2012 är det 
eftersträvansvärt att ha rD som understiger 5 meter [18]. I standarden 
beskrivs kontor vars rD överstiger 10 meter som “kontor med 
undermåliga akustiska förhållanden”. Utan maskering beräknades rD till 
10,42 meter och med maskering till 3,38 meter. Utan maskering innebär 
detta att endast arbetsplats 1 och 2 hamnar utanför rD. Med maskering 
implementerad befann sig arbetsplatserna 1–8 utanför rD. Mottagarnas 
STI-värden finns presenterade i tabellform i bilaga 5. 
 



EXAMENSARBETE: LJUDMASKERING I KONTORSLANDSKAP 

 26 

 
Figur 4.3 Numrering av mottagare i CATT-modellen 
 
I Figur 4.4 illustreras hur taluppfattbarheten STI som funktion av 
avståndet till ljudkällan. Beräkningarna är baserade på simuleringen i 
CATT då lokalen ej har aktivt maskeringssystem. I Figur 4.5 presenteras 
motsvarande graf med maskering applicerad. 
 

 
Figur 4.4 Graf över STI, avstånd till ljudkälla, regressionslinje och interpolerat 
rD utan maskeringsljud 
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Figur 4.5 Graf över STI, avstånd till ljudkälla, regressionslinje och interpolerat 
rD med maskeringsljud 
 
 

4.3 Lyssningstest 
 
När testen av ljudmiljöer utförts sammanställdes svaren från enkäterna. 
En av deltagarna var frånvarande under två av testerna på grund av 
andra åtaganden. Samtliga svar presenteras grafiskt i Figur 4.6 till 4.10. 
Färgkoderna för svarsresultaten presenteras i Tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2 Färgkod för enkätsvar om ljudmiljöerna 

Färg Tolkning 
Grön Positivt för ljudmiljön 
Blå Negativt för ljudmiljön 
Grå Neutralt för ljudmiljön 
Gul Negativt men ej störande för ljudmiljön 

Svart Deltog ej 
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4.3.1 Test av ljudmiljö 1 
 
I Figur 4.6 presenteras respondenternas svar från enkätundersökningen 
tillhörande ljudmiljö 1 bestående av ett pink noise med ljudtrycksnivån 
36 dBA. 
 

 
Figur 4.6 Resultat av enkätundersökning till ljudmiljö 1, pink noise med 36 dBA 
ljudtrycksnivå  
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4.3.2 Test av ljudmiljö 2 
I Figur 4.7 presenteras respondenternas svar från enkätundersökningen 
tillhörande ljudmiljö 2 bestående av ett fläktljud med ljudtrycksnivån 41 
dBA. 
 

 
Figur 4.7 Resultat av enkätundersökning till ljudmiljö 2, fläktljud med 41 dBA 
ljudtrycksnivå 
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4.3.3 Test av ljudmiljö 3 
I Figur 4.8 presenteras respondenternas svar från enkätundersökningen 
tillhörande ljudmiljö 3 bestående av ett bakgrundsljud från ett café med 
ljudtrycksnivån 41 dBA. 
 

 
Figur 4.8 Resultat av enkätundersökning till ljudmiljö 3, bakgrundsljud från 
café med 41 dBA ljudtrycksnivå 
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4.3.4 Test av ljudmiljö 4 
I Figur 4.9 presenteras respondenternas svar från enkätundersökningen 
tillhörande ljudmiljö 4 bestående av en tyst referensnivå utan 
maskeringsljud. 
 

 
Figur 4.9 Resultat av enkätundersökning till ljudmiljö 4, referensnivå utan 
maskeringsljud  
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4.3.5 Test av ljudmiljö 5 
I Figur 4.10 presenteras respondenternas svar från enkätundersökningen 
tillhörande ljudmiljö 5 bestående av ett pink noise med ljudtrycksnivån 
41 dBA. 
 

 
Figur 4.10 Resultat av enkätundersökning till ljudmiljö 5, pink noise med 41 
dBA ljudtrycksnivå 

 

4.3.6 Sammanställning av lyssningstest 
 
Resultaten från enkäterna visar att ljudmiljön med bakgrundsljud från 
café upplevdes som den ljudmiljö med bäst ljudnivå, mest positiv 
påverkan på arbetsmiljön, bäst påverkan på koncentrationsnivån samt 
var den ljudmiljö som flest deltagare hade kunnat tänka sig att arbeta i. 
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När pink noise användes var det allmänna omdömet att ljudnivån var 
för hög både med 36 dBA och 41 dBA. Pink noise var dock den ljudmiljö 
där ljudet i sig upplevdes som minst störande.  
 
Resultatet från referensnivån utan pålagd maskering visar på en väldigt 
låg men behaglig ljudnivå. En av respondenterna ansåg att denna 
ljudmiljö ej var behaglig. Ingen respondent ansåg att referensnivån 
varken bidrog positivt eller negativt till koncentrationsförmåga eller 
arbetsmiljön. 
 

4.4 Resultat från mätning av efterklangstid 
 
Resultaten från mätningen av efterklangstid presenteras i Tabell 4.3. 
Position avser ljudkällans olika positioner. 
 
Tabell 4.3 Resultat från mätning av efterklangstid 

Frekvens [Hz] Efterklangstid (s) Medel (s) Standard- 
avvikelse 

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 

63 1,17 0,91 0,74 0,94 0,17 

125 0,41 0,53 0,51 0,48 0,05 

250 0,31 0,28 0,39 0,33 0,04 

500 0,25 0,21 0,23 0,23 0,01 

1000 0,23 0,21 0,25 0,23 0,01 

2000 0,22 0,27 0,23 0,24 0,02 

4000 0,22 0,23 0,22 0,22 0 

 

Medelvärde 250-4k 0,25 0,24 0,26 0,25 
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Enligt standard SS 25268:2007+T1:2017 ska medelvärdet i 
frekvensomfånget 250–4000 Hz användes som tabellerat värde. 
Medelvärdet för mätningarna som utfördes gav efterklangstiden 0,25 
sekunder i frekvensomfånget 250–4000 Hz. Kravet på efterklangstid för 
öppet kontorslandskap enligt ovan nämnda standard är 0,4 sekunder. 
Således uppfyller kontorslandskapet kravet. 
 
 

4.5 Felkällor 
 
Mätningarna som studien bygger på gjordes då en stor del av Bjerkings 
personal arbetade hemifrån på grund av covid 19-pandemin. Detta 
innebär att mätvärdena för bakgrundsljud och ljudnivå på arbetsplatsen 
sannolikt blivit lägre än vad de hade varit under normala förhållanden. 
Då färre arbetar blev även testgruppen mycket mindre än det som från 
början var avsett. Grundtanken med undersökningen var hur 
maskeringen påverkar arbetsmiljön och därav gjordes testerna under en 
normal arbetsdag. Undersökningarna hade eventuellt kunnat göras 
genom att samla en större testgrupp i en annan lokal men följden hade 
då blivit att miljön inte återspeglat verkligheten. 
 
Modellen som användes till simuleringarna är inte helt skalenlig då en 
del av måtten uppskattats eller uppmätts utan mätutrustning. Viss 
inredning installationer såsom radiatorer och lampor har lämnats 
utanför modellen. 
 
Eftersom individers uppfattning av ljud är väldigt subjektiv är det svårt 
att fastslå om ljud är behagliga eller inte. Detta särskilt i denna studiens 
fall då testgruppen var så pass liten och varje bedömning ger stort utslag 
i jämförelsen. 
 
De högtalare som användes vid testerna är vanliga enklare 
datorhögtalare. Dessa högtalare kunde inte spela ljud som hade 
frekvenser under 180 Hz vilket bidrar till att ljudet kommer att uppfattas 
mer högfrekvent än det är avsett att göra. Optimalt för testen hade varit 
att använda högtalare som är avsedda att användas för maskering men 
dylika produkter fanns inte att tillgå. Det hade även blivit en bättre och 
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mer diffus ljudbild om högtalarna kunnat placeras i taket, men denna 
placering var i princip omöjlig att genomföra där testerna utfördes.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Detta avsnitt består av en analys kring utförande och resultat från 
bakgrundsmätningar, simulering samt lyssningstest. Detta för att 
möjliggöra besvarandet av frågeställningarna. Inledningsvis behandlas 
bakgrundsmätningarna, följt av simulering, lyssningstest och 
efterklangsmätningar.  

5.1 Bakgrundsmätningar 
 
De mätningar som utfördes av bakgrundsljud under en arbetsdag var 
sannolikt lite missvisande. Enligt Venetjoki et al (se Avsnitt 2.6) är den 
typiska ljudnivån i ett kontorslandskap mellan 48–55 dBA [14]. 
Medelvärdet för ljudnivån den dagen mätningarna utfördes blev 40,3 
dBA. De avdelningar som valdes för mätningarna var de med flest 
personer på plats men det var fortfarande bara runt 10–20% av normalt 
antal arbetande. Anledningen till att de uppmätta värdena var lägre än 
de förväntade beror på den låga närvaron på arbetsplatsen. Det är svårt 
att uppskatta vad bakgrundsljudnivån hade blivit om alla arbetande 
fanns på plats men en trolig siffra är någonstans omkring 
45 - 50 dBA. 
 

5.2 Simulering 
 
Resultaten från beräkningarna som gjordes i CATT stämmer väl överens 
med bilden över vad maskeringen väntas åstadkomma, det vill säga 
reducering av STI och distraction distance (se Avsnitt 2.6). Genom att 
applicera maskering sänktes distraction distance till drygt en tredjedel 
av det ursprungliga värdet. Utan maskering var STI vid arbetsplatsen 
längst ifrån talarens position 0,32 och vid den närmast angränsande 0,75. 
Med maskering applicerad hade närmast angränsande arbetsplatser 
värden runt 0,35 och arbetsplatsen längst bort 0,01. I teorin innebär det 
att man utan maskering störs, eller i alla fall kan uppfatta lika mycket av 
det som sägs, i andra änden av lokalen som man med maskering gör vid 
en angränsande arbetsstation. Det STI som uppges vara optimalt för 
öppna kontorslandskap är 0,2 (se Avsnitt 2.6). Detta värde uppnås för de 
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fyra arbetsplatser som befinner sig längst från ljudkällan utan maskering 
applicerad. 
 
Distraction distance minskades från drygt 10,4 till 3,4 meter vilket 
motsvarar en sänkning med cirka 67%. I exempel från litteraturstudierna 
(se Avsnitt 2.6) sänktes rD till drygt hälften från 15m till 7m med hjälp av 
maskering. Minskningen är snarlik i absoluta mått men är större relativt 
sett i denna studie. 
 
Resultatet från bakgrundsmätningarna låg till underlag både för 
utformningen av maskeringsljud och det bakgrundsljud som användes i 
CATT. Det går inte att utesluta att resultatet från beräkningarna hade 
blivit annorlunda vid en mer korrekt nivå på bakgrundsljudet under 
normala förutsättningar. Med tanke på att bakgrundsljudnivån är så låg 
kommer STI och rD vara högre än i de fall där fler arbetar. Anledningen 
till detta är att ljud, eller tal, hörs lättare och blir tydligare att uppfatta. 
När fler arbetar skapar automatiskt fler ljud och ljudnivån höjs vilket i 
sin tur ger en sämre taluppfattbarhet. 

5.3 Lyssningstest 

5.3.1 Allmänt 
 
Testet av ljudmiljöer gjordes för fem olika ljudmiljöer som bestod av tre 
unika ljud. Testerna gjordes med två olika ljudnivåer för pink noise, en 
tyst referensnivå, ett bakgrundsljud från café samt ett konstant fläktljud 
(se Tabell 3.1). Café- och fläktljuden hade samma ljudnivå som den 
högsta nivån av pink noise. Syftet med detta var att undersöka vilken 
nivå av pink noise som föredrogs samt en jämförelse av mellan pink 
noise och andra maskeringsljud.  
 
Att göra tester med en ljudtrycksnivå under 36 dBA var inte aktuellt. 
Detta eftersom att en för låg ljudnivå på maskeringsljudet hade inneburit 
att det hela tiden hörs utan att samtidigt fylla sitt syfte och maskera något 
av de störande ljuden. 
 
Med tanke på det begränsade antalet deltagare i lyssningstestet är 
resultaten inte direkt applicerbara på en större population. Målet med 
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testerna var att skapa en bild av vilken ljudnivå och vilka ljud som 
föredras vid en maskering i ett öppet kontorslandskap. Att då göra 
testerna i en annan lokal kändes inte aktuellt då visionen var att testerna 
skulle utföras under “normala” arbetsförhållanden med de icke-
regelbundna ljud som uppstår på en arbetsplats. Denna situation hade 
varit svår att simulera om man gjort testerna i exempelvis ett 
konferensrum med riggade högtalare och inspelade bakgrundsljud. 
Projektets initiala tanke var att ha fler och/eller större testgrupper men 
på grund av rådande läge var det för få som arbetade för att kunna 
genomföra detta. Problemet blev då att det i princip bara fanns en plats 
där testerna kunde göras, och detta med inlånad personal för att fylla den 
sista platsen under testet. Samtidigt fick ljudnivåerna på de olika 
maskeringsljuden sänkas något gentemot de rekommenderade nivåer 
som stötts på under litteraturstudierna. Medelvärdet för bakgrundsljud 
i öppna kontorslandskap är 48–55 dBA (se Avsnitt 2.5), vilket som sagt 
skiljer sig mot bakgrundsmätningarna i denna studien där medelnivån 
för kontorslandskapet var ungefär 40 dBA. Med tanke på den låga 
ljudnivån på kontoret (se Figur 4.1) kommer maskeringsljudet att vara 
mer påtagligt och ge upphov till större uppmärksamhet än vid en högre 
bakgrundsnivå.  Det går dock inte att sänka ljudnivån på maskeringen 
för mycket då den i så fall inte maskerar bort något av de oönskade 
ljuden. 
 
Om tester gjorts i vanliga förhållanden är uppfattningen att färre antal 
personer skulle störa sig på själva maskeringsljudet samt att 
maskeringens ljudnivå inte hade upplevts lika hög. Vid vanliga 
förhållanden borde också koncentrationen ökas med maskering då fler 
störande moment säkerligen skulle förekomma. 

5.3.2 Respondenter och enkätundersökning 
 
Generellt var åsikterna från testpersonerna att de brusande ljuden var för 
höga och störande. Caféljudet med lite sorlande, mumlande 
människoröster föredrogs framför de monotona. Dock kommenterade en 
testperson att delar av caféljudet var störande då det förekom högt 
klirrande av porslin och glas. Vid testmätningar föredrog även 
författarna caféljudet då det inte kändes lika påträngande. En liknande 



  Kap 5: Analys och diskussion 

 39 

ljudmiljö utan ljud av klirrande glas eller hasande stolar hade kunnat 
visa sig vara ännu mer effektiv. 
 
Som tidigare nämnts blir det svårt att dra klara slutsatser med tanke på 
att enbart fyra personer deltog i testet. Det som testet visar på är att det 
monotona, brusljudet ej föredrogs då det upplevdes att vara för högt. 
Värt att notera är att pink noise med 36 dBA ljudnivå upplevdes att vara 
högre än pink noise med 41 dBA ljudnivå. Att den upplevdes högre kan 
bero på att det var den första ljudmiljön att testas och därav uppfattas 
som högre eller att ljudnivån på kontoret var högre när ljudmiljön med 
41 dBA testades. Trots att ljudnivån ansågs vara för hög i båda miljöerna 
med pink noise svarade samtliga deltagare att de inte störde sig på själva 
maskeringsljudet. Det var enbart en person som tyckte att de båda 
ljudmiljöerna med pink noise försämrade koncentrationen. 
 
Något som en av testpersonerna kommenterade var det skulle vara 
önskvärt att kunna styra över nivå och ljudmiljö individuellt som ett 
lokalt system. Att individers olika uppfattning om vilka ljud och nivåer 
som är behagliga eller inte kan variera mycket kan därför vara den stora 
utmaningen med ett centralt system. Dock är nackdelen med individuellt 
styrda system att de ljuden kan upplevas som störande av angränsande 
personer i enlighet med Avsnitt 2.5. 
 

5.4 Efterklangstid 
 
Mätningen av kontorslandskapets efterklangstid visade att kraven för 
ljudklassning uppfylldes. Att kraven uppfylldes var inte förvånande då 
arbetsplatsen är modern samt har avskärmande utrustning. På grund av 
att kontorslandskapet består av mycket material och utrustning på 
relativt liten volym samt har absorbenter under innertaket och 
ljudabsorberande avskärmningar runt varje arbetsplats, blir effekten att 
efterklangstiden reduceras. 
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6. AVSLUTNING 
 
I detta avslutande avsnitt redovisas inledningsvis de slutsatser som 
studien resulterat i. Därefter följer ett avslutande stycke om 
rekommendationer inför fortsatta studier inom maskeringsområdet. 

6.1 Slutsatser 
 
Genom simuleringar utförda i CATT-Acoustic har vi kommit fram till att 
ljudmaskering har en positiv inverkan på den akustiska miljön i ett öppet 
kontorslandskap. Resultatet från simuleringarna visar att både 
taluppfattbarheten och rD reduceras. De positiva effekterna kan betraktas 
i Figur 4.4 och 4.5. 
 
Resultaten från tester av maskeringsljud visar att caféljudet med ett sorl 
av röster föredrogs av testpersonerna framför pink noise. De tester som 
utfördes med pink noise visar att ljudtrycksnivån 36 dBA var den 
optimala. Under testerna ansågs både 36 och 41 dBA vara för höga. Ingen 
person som deltog i testet tyckte att pink noise-ljudet i sig upplevdes som 
störande. Enkäternas resultat konstateras således att pink noise är 
lämpligt som maskeringsljud i öppna kontorslandskap. 
 

6.2 Reflektioner 
 
Arbetet för studien har både varit tidsbegränsat samt stött på hinder till 
följd av covid 19-pandemin. Till följd av detta har listan över förslag på 
fortsatt forskning blivit lång samtidigt som resultatet av både mätningar 
och tester skilt sig från vad som på förhand förväntades.  
 
På grund av att testerna av respektive ljudmiljö var relativt korta kan det 
vara svårt för medarbetarna att acklimatisera sig till de nya akustiska 
förhållandena. Det skulle därför vara intressant att göra liknande tester 
över längre tidsperioder för att se hur respondenterna skulle reagera när 
de ges en chans att vänja sig med de ändrade ljudmiljöerna. Det går inte 
att utesluta att effekten av en längre exponering av varje maskeringsljud 
skulle ge en mer positiv uppfattning på grund av acklimatiseringen.  
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6.3 Förslag till fortsatta studier 

 
Nedan listas ett antal förslag till fortsatta studier inom området 
 

- Ett liknande lyssningstest med tillägget att undersöka hur STI 
varierar i testlokalen med hjälp av mätinstrument under testet för 
att på så sätt få ut både objektiva och subjektiva resultat av samma 
test. 
 

- Huruvida det vore möjligt att anpassa maskeringsljud efter den 
aktuella/varierande bakgrundsnivån för att alltid hålla 
maskeringsljudet på en optimal nivå. 

 
- Att utföra lyssningstester och optimera maskeringsljudet på en 

testgrupp i en mer laborativ miljö. Exempelvis att göra kognitiva 
tester eller enbart undersöka vilket ljud som föredras under en 
kortare period. Ytterligare tester hade även kunnat göras för att 
undersöka om det mest föredragna ljudet även fyller sitt syfte som 
maskering under normalt arbete. 
 

- Att göra liknande tester i ett öppet kontorslandskap med större 
testgrupp samt full bemanning på omkringliggande 
arbetsstationer. 
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  B1.1 

BILAGA 1 - Resultat från bakgrundsmätningar 
 

 
Figur B1.1 Uppmätt ljudnivå [dBZ] för ljudmätare 2 
(konstruktionsavdelningen) 9:30-12:30 
 

 
Figur B1.2 Uppmätt ljudnivå [dBZ] för ljudmätare 2 
(konstruktionsavdelningen) 12:30-15:00 



   

   
B1.2   

 
Figur B1.3 Uppmätt ljudnivå [dBZ] för ljudmätare 1 (VVS-avdelningen) 9:30-
12:30 
 

 
Figur B1.4 Uppmätt ljudnivå [dBZ] för ljudmätare 1 (VVS-avdelningen) 12:30-
15:00



   

   
 

 
   B1.3 

 
 

 
Figur B1.5 Medelvärde för uppmätta ljudnivåer [dBZ] ljudmätare 1 (VVS-
avdelningen) 
 

 
Figur B1.6 Medelvärde för uppmätta ljudnivåer [dBZ] ljudmätare 2 
(konstruktions-avdelningen)





EXAMENSARBETE: LJUDMASKERING I KONTORSLANDSKAP 

          
          
              B2.1 

 

BILAGA 2 - Enkät 
 
Ringa in eller kryssa för det svar som du tycker passar 
 

1. Hur upplevdes ljudnivån på maskeringsljudet? 
 
Mycket låg - låg - lagom - hög - mycket hög 

 
2. Hur påverkar maskeringsljudet arbetsmiljön? 

  
 mycket positivt - positivt - neutralt - negativt - mycket negativt 
 

3. Påverkade ljudet koncentrationsnivån/att hålla 
koncentrationen? 

 
Mycket bättre - bättre - neutralt - sämre - mycket sämre 
 

4. Upplevdes maskeringsljudet som behagligt?  
 
Ja Nej 

 
5. Upplevs maskeringen i sig som störande? Exempelvis att 

ljudet i sig tar uppmärksamhet från arbetsuppgifter.  
 
Ja Nej 

 
6. Skulle du kunna tänka dig att alltid arbeta med 

maskeringsljudet? 
 
Ja Nej Ingen åsikt  

 
Öppen fråga 
Har du några andra tankar, förslag eller invändningar som inte täckts av 
frågorna? Har du några förslag på hur systemet skulle kunna göras 
bättre? Exempelvis genom att själv kunna välja när det ska vara påslaget, 
kunna ändra volym eller vilket ljud som används
 
 



   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

          
              B3.1 
 

BILAGA 3 - Resultatmatris från enkät 
 
Testperson 1 

Ljudmiljö Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 

1 Hög Negativ Bättre Nej Nej Nej 

2 Lagom Positivt Bättre Ja Nej Ja 

3 Lagom Neutralt Sämre Nej Ja Nej 

4 Mycket 
låg 

Neutralt Neutra
lt 

Ja Nej Ja 

5 Hög Neutralt Bättre Nej Nej Nej 

 
 
Testperson 2 

Ljudmiljö Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 

1 Hög Neutralt Neutralt Nej Nej Nej 

2 Lagom Neutralt Neutralt ja/nej Nej Ingen 
åsikt 

3 Lagom Positivt Neutralt Ja Nej Ja 

4 Mycket 
låg 

Neutralt Neutralt Ja Nej Ja 

5 Hög Negativt Neutralt Ja Nej Nej 
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Testperson 3 

Ljudmiljö Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 

1 Hög Negativ Sämre Nej Nej Ja 

2 Frånvaran
de 

Frånvara
nde 

Frånvara
nde 

Frånva
rande 

Frånvar
ande 

Frånva
rande 

3 Frånvaran
de 

Frånvara
nde 

Frånvara
nde 

Frånva
rande 

Frånvar
ande 

Frånva
rande 

4 Mycket 
låg 

Neutralt Neutralt Ja Nej Ja 

5 Hög Negativt Sämre Nej Nej Nej 

 
Testperson 4 

Ljudmiljö Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 

1 Hög Neutral Bättre Nej Nej Kanske 

2 Hög Negativt Sämre Nej Ja Nej 

3 Lagom Positivt Bättre Ja Nej Ja 

4 Mycket 
låg 

Neutralt Neutralt Nej Nej Ja 

5 Lagom Neutralt Neutralt Nej Nej Kanske 

 
Resultat från öppna frågor: 
 
Testperson 1: Inga övriga kommentarer 
Testperson 2: “Tycker det var bra” 
Testperson 3: “Vore bra att själv kunna ändra vilket ljud som används” 
Testperson 4: “Tycker det funkar bra när man inte tänker på ljudet. Sorl-
ljudet var behagligast. Själv kunna välja på/ av hade varit bra”
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BILAGA 4 - Bilder från bakgrundsmätningar 
 

 
Figur B4.1 Ljudnivåmätarens placering på VVS-avdelningen 
 
 
 
 

 
Figur B4.2 Ljudnivåmätarens placering på konstruktionsavdelningen 



   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
          

          
          
              B5.1 

BILAGA 5 - Mottagarnas STI-värden 
 
 
Tabell B5.1 Mottagarnas STI-värden och avstånd till ljudkälla 

Mottagare 
nummer 

STI utan 
maskering 

STI med 
maskering 

Avstånd 
från 
ljudkälla [m] 

1 0,2 0 11,91 

2 0,32 0,01 12,05 

3 0,72 0,25 10,01 

4 0,64 0,14 10,18 

5 0,85 0,45 7,1 

6 0,57 0,17 7,35 

7 0,8 0,41 5,1 

8 0,75 0,35 5,44 

9 0,85 0,5 1,8 

10 0,85 0,49 2,62 

12 0,91 0,7 1,91 
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BILAGA 6 – Filtrering av maskeringsljud 
 

 
Figur B6.1 Filtrering av pink noise-maskeringsljuden med grafisk equalizer i 
Logic Pro X 

 


