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Sammanfattning 

I denna rapport undersöks möjligheten att använda talmaskering till att förbättra talintegritet och 
akustisk arbetsmiljö i öppna kontorslandskap. En av de vanligaste orsakerna till störningar i ett 
öppet kontorslandskap är ovidkommande tal. Ett talmaskerande system maskerar vissa 
frekvenser i talet, vilket leder till att störningen från ovidkommande tal minskar. Forskning från 
Nordamerika har resulterat i ett frekvensspektrum med en optimal och maximal ljudnivå för det 
maskerande ljudet. För detta arbete valdes ett försökskontor som utvärderades med avseende 
på rumsakustik. Kontoret uppfyllde krav enligt Svensk Standard SS25268. Arbetsplatsernas 
utformning var något bristfällig och uppfyllde inte rekommenderad akustisk design. 
Utgångspunkten till det talmaskerande ljudet var rosa brus. Bruset kalibrerades med en 
equalizer för att motsvara maskerande frekvensspektrum och skickades ut i kontoret via tio 
högtalare. Högtalarna monterades mellan undertak och betongbjälklag. Taluppfattbarheten 
utvärderades från uppmätt STI-värde. Det talmaskerande systemet sänkte taluppfattbarheten 
från God till Dålig, vilket var önskvärt. Bästa resultat uppmättes då avstånd från ljudkällan var 6 
m eller längre. 
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Abstract 

In this report studies has been made to research if it’s possible to improve speech intelligibility 
and acoustical work environment in open space offices by the use of speech masking. One of 
the most common causes for open plan office disturbance is irrelevant speech. There is a way 
to drown out some of the frequencies in speech, by introducing a sound masking system, and 
reduce the disturbing noise. Earlier research from North America has resulted in a frequency 
spectrum showing the optimum and maximum sound pressure level for the masking sound. An 
office was chosen for the experiment was limited and was then evaluated from an acoustical 
point of view. Results showed that it fulfilled the requisites set by Swedish Standard SS25268. 
Although the design of the offices spaces was rather flawed and didn’t fulfill recommended 
acoustical design. The starting point of the sound masking noise was a pink noise. An equalizer 
was used to calibrate the noise to match the frequency spectrum of the masking sound and was 
then transmitted into the office through ten speakers. The speakers where mounted in between 
the precast concrete and suspended ceiling. The speech intelligibility was evaluated from the 
result of the STI-measurement. The sound masking system lowered the speech intelligibility 
from Good to Bad, like it was intended to do. The best result was recorded at a distance of 6 m 
and further away. 
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1 Inledning 

Det har blivit allt vanligare med att inreda öppna kontorslandskap med modulära arbetsstationer. Många företag följer 
även trenden att experimentera med olika designer på modulära arbetsstationer, eller så kallade ”cubicles”. Detta har 
medfört att de avskiljande delarna mellan arbetsstationer ofta blir lägre, tunnare och inte lika effektiva på att skärma 
bort ljud. Detta för att man vill få en luftigare planlösning och underlätta omstrukturering av arbetsplatser. 
Konsekvenser av att ha öppna kontorslandskap kan bli att avskildheten minskar avsevärt, att personal lättare 
distraheras av omgivningen samt att tal-integriteten försämras [2]. 

I takt med att arbetsstationerna moderniseras blir även byggnaderna tystare. Inverkan av buller från trafik och 
installationer har minskat avsevärt senaste tiden. Kombinationen av luftig planlösning och tyst omgivning har resulterat 
i att plötsliga ljud, som till exempel en penna som tappas eller en hostning, blir mycket tydligare. Är det någon som 
pratar i telefon kan det upplevas som mycket störande för kollegor. Ovidkommande tal är på många arbetsplatser det 
mest störande ljudet, det kan vara i form av kollegor som sitter i telefonsamtal eller kollegor som pratar sinsemellan 
varandra. Ljudnivån på det ovidkommande talet är inte av någon större betydelse, utan så länge talet går att uppfatta 
är det störande [3]. 

Experimentet går ut på att en ljudsignal, som är kalibrerad att maskera mänskligt tal, skickas ut genom ett ljudsystem. 
Taluppfattbarheten i rummet mäts för att undersöka hur väl talmaskeringen fungerar. Resultatet kommer att 
undersökas och slutsats kommer att dras huruvida det är möjligt att minska störningar från ovidkommande tal genom 
att skicka ut ett maskerande ljud. Det maskerande ljudet har som syfte att minska taluppfattbarheten i det öppna 
kontorslandskapet. Taluppfattbarhet kan förknippas med efterklangstid, eftersom en kort efterklangstid bidrar till god 
taluppfattbarhet [1]. Det ska kort nämnas att avsikten inte är att försämra efterklangstiden för att manipulera 
taluppfattbarhet och uppnå talmaskering.  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Kontorslandskapet som valdes till experimentet är beläget i Tyréns Umeå kontor. Parallellt med kontorsbyggnaden går 
en högtrafikerad flerfilig bilväg som passerar rakt igenom Umeås stadskärna. Kontorslandskapet är beläget en trappa 
upp, där fönster är små och täta, vilket gör kontoret relativt avskärmat från trafikbuller. Det är endast sex personer, 
med varsin egen arbetsplats, som jobbar i kontorslandskapet. Kontorslandskapet har totalt tio arbetsplatser, det vill 
säga att fyra arbetsplatser står tomma. Klagomål på störande ovidkommande tal från kontorsgrannar har framkommit 
under en längre tid. Dessa klagomål är i stort sett riktade mot två personer som sitter i ett hörn av kontoret med 
talriktning ut i det öppna kontorslandskapet. Illustrering av möblerad planlösning i figur 1 nedan, där platserna som fått 
klagomål markerats med stjärnor.  

 

 
Figur 1. Kontorets planlösning med störningskällor markerade med stjärna. 

I kontorslandskapet sitter personer med olika arbetsuppgifter. Vissa arbetar huvudsakligen med vanligt kontorsarbete 
medan andra ofta talar i telefon och har kundkontakter. Arbetet kräver oftast hög koncentrationsnivå och fokus bryts 
lätt vid distraherande och ovidkommande tal. Behovet av en lugn arbetsplats är alltså stort. Enligt Bradley [2] skulle ett 
slags kontors-etikett kunna uppmuntra till att hålla nere volymen på samtal och på så sätt bidra till en trevligare 
arbetsmiljö.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt att förbättra ljudmiljön i ett öppet kontorslandskap 
genom att manipulera bakgrundsljudnivån. 

 

1.3 Målsättning 

Målen med examensarbetet är att: 

 Med hjälp av ett talmaskerande ljudsystem minska taluppfattbarheten i ett öppet kontorslandskap. 

 Arbetet ska kunna användas som underlag för vidare forskning kring talmaskering i öppna kontorslandskap 
och storkontor. 

 Ta reda på om valt kontorslandskap lever upp till gällande krav enligt Svensk Standard. 

 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har tagits fram i samspråk med handledare på universitet och företag: 

 Ingen studie i hur personal upplevt förändringen av bakgrundsljudnivå kommer att genomföras. Resultat 
kommer endast att grundas på praktiskt utförda mätningar. 

 Mätningarna kommer att utföras på endast ett öppet kontorslandskap. 

 Endast en typ av talmaskerande ljud kommer att undersökas. 
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2 Teori 

Mycket av forskningen kring talmaskering är utförd i Canada och USA. Då detta arbete delvis är skrivet för den som 
inte är inläst på ämnet akustik kommer, utöver talmaskering, en del grundläggande akustisk teori att tas upp. 

2.1 Ljudutbredning 

Ljudets utbredning kan jämföras med hur en våg rör sig över vattenytan. Skillnaden mellan ljudvåg och vattenvåg ligger 
i att en vattenvåg rör sig transversalt, det vill säga att partiklarna rör sig helt eller delvis vinkelrät mot 
utbredningsvinkeln, och en ljudvåg rör sig longitudinalt, där partiklar svänger kring viloläget i samma riktning. 

Ljud är uppbyggt av deltoner med olika frekvenser. Där det hörbara området ligger mellan 20 – 20000 Hz. Lägre 
frekvens ger längre våglängd, högre frekvens ger kortare våglängd. Inom det hörbara området kan våglängderna 
variera mellan 17 m till 17 mm. Ett ljud kan antingen vara en enstaka frekvens eller sammansatt av delvågor med 
varierande våglängder [5]. 

Likt vågor på vatten som delar sig när de stöter på ett större hinder, t.ex. en pir, delar sig även ljudvågor när dessa 
stöter på ett hinder. Detta fenomen kallas för diffraktion. Effekten blir inte lika påtaglig vid mindre hinder. Är det, till 
exempel, en stolpe som sticker upp ur vattnet blir det inga större märkbara skillnader på vågen, samma princip gäller 
vid ljudvågor.  

Våglängd uttrycks som λ (m) och avser avståndet mellan två vågtoppar. Frekvens uttrycks i Hertz (Hz) och avser 
antalet vågor som passerar en bestämd punkt per sekund. Våghöjden, eller vågens amplitud, anger hur stort 
energiinnehåll vågen har. 

Våglängden är alltså avståndet mellan två toppar, men kan även beskrivas som den sträcka en vågfront rör sig under 
en komplett vågrörelse. Sambandet som gäller mellan våglängd, frekvens och utbredningshastighet är: 

 

c = λ ∙ f                        (1) 

 

Där: c = ljudhastigheten, luft har som exempel ca 340 m/s vid normal rumstemperatur. 

λ = våglängden i meter 

f = frekvensen i Hz 

 

Våglängder som bildar ett ljud kan presenteras i grafisk form som ett spektrum. Spektrumet kan se ut som ett 
stapeldiagram där y-axeln representerar deltonens styrka och där x-axeln är frekvensaxeln där de olika frekvenserna 
representeras. Exempel på ett ljudspektrum i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2. Exempel på ett ljuds frekvensspektrum. 
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2.2 Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivån mäts i decibel, dB, och följer en logaritmisk skala. Eftersom omfånget mellan smärtgränsen och det 
minsta hörbara ljudet är så stort, ca 1 000 000 gånger starkare, används en logaritmisk skala. Detta gör att opraktiska 
stora och små tal kan undvikas. Hur starkt ett ljud upplevs beror på en kombination av ljudvågens amplitud, vilket 
motsvarar ljudtrycket som alstras, samt vilken frekvenssammansättning ljudet har.  

En ökning av ljudtrycksnivån med 8-10 dB upplevs enligt Åkerlöf [5] normalt som en fördubbling. En ändring med 1-3 
dB är normalt vad som krävs för att man ska märka någon skillnad i ljudtrycksnivå. Enligt Andersson [1] kan vissa 
personer som är speciellt uppmärksamma uppfatta en förändring redan vid 0,3 dB. Normalt tal ligger mellan 60-65 dB 
på 1 meters avstånd. 

För att uppmätta värden ska kunna anges med ett tal, som stämmer överens med hur starkt ljudet upplevs används en 
så kallad frekvensvägning. Höga frekvenser upplevs oftast mer störande än låga frekvenser. En frekvensvägning 
innebär att låga frekvenser dämpas, denna dämpning är beroende av vilken kurva som väljs. A-kurvan, eller A-
vägningen, är främst till för att dämpa låga frekvenser men förstärker även frekvenser mellan 1000 och 8000 Hz. 
Medan C-kurvan, eller C-vägningen, huvudsakligen dämpar höga frekvenser. 

Den vanligaste frekvensvägningen är A-vägning där mätvärden anges som dB(A). Enligt Åkerlöf [5] kan lågfrekvent 
buller upplevas mer störande än högfrekvent trots att det är samma dB(A) nivå. Detta beror på ljudets 
frekvenssammansättning. För att motverka detta och öka kraven på lågfrekvent buller ställs därför även krav på C-
vägd ljudnivå. En C-vägning betecknas dB(C) och används till exempel vid mätning av buller från installationer eller 
buller från trafik inomhus. C-vägningen, till skillnad från A-vägning, dämpar alltså inte de lågfrekventa frekvenserna på 
samma sätt [5]. Exempel över A- samt C-vägning illustreras i figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3. A- och C-vägning av olika frekvenser 
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2.2.1 Ekvivalent ljudtrycksnivå 

Enligt Andersson [1] är ekvivalent ljudnivå det som ligget till grund när tillåten ljudnivå ska bestämmas. 

Det finns två metoder som kan användas för att göra en överslagsbedömning av buller som ligger under 
bullerskadegränsen på 85 dB(A). Dessa benämns Leq och Lmax. Med Leq menas att hänsyn tagits till den tid per timme 
som bullerexponeringen varat och Lmax är den maximala ljudnivån. 

Det finns krav där både Leq och Lmax måste uppfyllas. Eftersom det i allmänhet är maximalnivån, Lmax, som påverkar 
klagomålsfrekvensen kan omräkning från Lmax till Leq genomföras. Omräkning mellan ljudnivåerna kan utföras med 
formel 2: 

 

Lekv = Lmax - ∆L                            (2) 

Där: Lekv = ekvivalent ljudtrycksnivå 

 Lmax = maximal ljudtrycksnivå 

 ∆L = omräkningsfaktor, enligt formel 3. Antal dB att subtrahera från Lmax för att erhålla Lekv. 

 

∆L = 10 ∙ log (
    

    
)                           (3) 

Där:  

 Ttot = Totalt tidsintervall 

 Tmax = Tidsintervall, under Ttot, då maximalnivå uppmätts. 

 

2.2.2  Bakgrundsljudnivå 

Då ett medelvärde över utförda mätningar krävs ska följande formel, formel 4, för logaritmiskt medelvärde, Lp,medel, 
användas.  

 

              (
  

   
     

   
       

   
  

 
)                        (4)                                                                       

Där:  Lp, medel = logaritmiskt medelvärde av ljudtrycksnivå, dB 

 Lp = ljudtrycksnivå, dB 

 n = antal 
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2.3 Ljudklasser 

Beroende på ljudklimat delas byggnader in i olika ljudklasser från A till D. Ljudklass C ställer de lägsta funktionskraven 
som enligt BBR ska uppfyllas vid nybyggnationer. Det finns totalt fyra ljudklasser med varierande funktionskrav. 
Ljudklasserna definieras enligt Svensk Standard [10] enligt följande: 

Ljudklass A 

Ljudklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass B. Klassen är lämplig för utrymmen och verksamheter där 
en mycket högklassig ljudmiljö prioriteras. 

Ljudklass B 

Ljudklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Klassen är lämplig för utrymmen och verksamheter där 
en bättre ljudmiljö prioriteras. 

Ljudklass C 

Ljudklassen är avsedd att ge ljudförhållanden som motsvarar minimikraven i Boverkets föreskrifter, BBR. 

Ljudklass D 

Ljudklassen representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas endast när ljudklass C av olika tekniska, 
antikvariska eller ekonomiska skäl inte kan uppnås, exempelvis för vissa ombyggnadsfall eller för enkla, temporära 
utrymmen. 
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2.4 Buller 

Arbetsmiljöverket definierar buller som ett icke önskvärt ljud och omfattar både hörselskadligt och störande ljud. Enligt 
AFS [3] är gränsvärdet för daglig bullerexponeringsnivå under en 8h lång period, LEX,8h, 85 dB och maximal A-vägd 
ljudtrycksnivå, LpAFmax, 115 dB. Störning på grund av buller kan variera mellan personer som har olika känslighet för 
bullerpåverkan, där även andra faktorer inverkar, till exempel individens inställning till själva bullerkällan. 
Störningsnivåer påverkas även av vilken typ av buller det rör sig om. Gruppstudier kring vägtrafikbuller har visat att 
störningsnivån varierar beroende på typ av buller. Då man testat trafikbuller visade det sig att ca 15 % av 
testpersonerna blir mycket störda då dom utsätts för trafikbuller med ett ekvivalent dygnsmedelvärde på ca 55 dBA [6]. 
En bieffekt av buller är talmaskering. 

Tabell 1 nedan visar gränsvärdet för maximal ljudtrycksnivå under en normal arbetsdag på kontor [3]. 

 
Tabell 1. Högsta ljudtrycksnivå på kontor 

Arbetsförhållanden Exempel på aktiviteter Ekvivalent 
Ljudtrycksnivå, dB(A) 

Stora krav på stadigvarande 

koncentration eller behov av att kunna 

föra samtal obesvärat. 

 

 
Gynnsamma möjligheter att erhålla 
relativt låg ljudnivå. 

Kontorsarbete utan 

bullrande 

kontorsmaskiner. 

 

 

Patientsamtal och 

liknande. 

 

 
Sammanträden. 

≤40 

 

2.4.1 Störningar mellan arbetsplatser 

Störningar som kan uppstå mellan arbetsplatser kan delas in i tre grupper. Störningsgrupperna är som följer:  

 Samtal och verksamhetsbuller  

 Överhörning mellan olika arbetsplatser  

 Ljud från kommunikation mellan arbetsplatser (stor rörlighet, livlig omgivning).  

En person som talar med normal samtalston har en ljudnivå på mellan 55 och 65 dB(A), beroende på person och 
situation. Om detta ljud inte avskärmas blir ljudnivån mellan 45-58 dB(A) för en kollega på 6-10 meters avstånd. Vid 
telefonsamtal blir det svårt att uppfatta vad som sägs om bakgrunds- eller störnivån överstiger ca 55 dB(A). 
Bakgrundsnivån bör inte överstiga 40 dB(A), men i öppna kontorslandskap är det svårt att uppnå [4]. 

2.4.2 Bakgrundsbuller 

Beroende på vilken styrka, samt frekvens- och tidskaraktär, ett ljud har är upplevelsen av bullret olika. Ljud som 
varierar i styrka upplevs oftast som mer störande än ett ljud med en konstant ljudtrycksnivå. Är de låga frekvenserna 
dominerande får bullret en tröttande effekt. Det går att erhålla en viss tillvänjning av buller. Det blir extra tydligt då 
bullret påminner om naturliga ljud så som t.ex. fågelkvitter, vindens sus eller en porlande bäck [3]. 

För höga nivåer av bakgrundsbuller kan resultera i både psykologiska och fysiologiska effekter. De psykologiska 
effekterna kan vara trötthet eller irritation och är i första hand relaterade till den direkta upplevelsen av det störande 
bullret. De fysiologiska effekterna är många, t.ex. ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck. 

Mätning och bedömning av ljudet och risken för störningar går oftast inte att göra med en enda enkel mätning, som 
t.ex. ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, eftersom buller ofta varierar i styrka och frekvenskaraktär. Är däremot ljudet 
konstant och håller sig jämnt fördelat inom 200-4000 Hz kan en bra uppskattning av förväntad störning erhållas genom 
den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån [3]. 
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Buller medför även talmaskering, vilket kan vara både positivt då talmaskeringen är avsiktlig, men även negativt då 
bullret är något man inte kan påverka. Maskeringseffekten är inte bara beroende på vilken frekvens och styrka bullret 
har, andra faktorer som spelar in på talmaskering är om personer utsatta för bullret redan lider av hörselnedsättning 
eller hörselskada [3]. I tabell 2 redovisas förhållanden för talkommunikation vid olika bakgrundsbullernivåer. 

 
Tabell 2. Förhållande för talkommunikation vid olika bakgrundsbullernivåer 

A-vägd ljudtrycksnivå (dB) Förhållanden för talkommunikation 

70 Samtal med hög röst kan nätt och jämnt föras på 1 m avstånd 
för personer med fullgod hörsel. 

55 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på fungerande 
talkommunikation med normal röststyrka på näravstånd från 
talaren. 

50 Som ovan men på 5-10 m avstånd. 

40 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på säker 
taluppfattbarhet på nära håll också för hörselskadade och äldre 
lyssnare samt vid kommunikation på språk som inte är 
lyssnarens modersmål. 

35 Som ovan men på 5-10 m avstånd. 

 

Ovidkommande tal är en av de vanligaste och mest distraherande störningskällorna på en arbetsplats. Ljudnivån på 
det ovidkommande talet spelar liten roll. Om det går att uppfatta ovidkommande tal följer man med i samtalet oavsett 
om man vill eller inte. Detta leder till att fokus från viktiga arbetsuppgifter förloras [3]. 

 

2.4.3 Installationsbuller 

Enligt Svensk Standard [10] gäller följande krav för högsta tillåtna A- och C-vägda ljudnivåer från installationer i 
kontorslokaler, se tabell 3. Kraven gäller stora utrymmen för arbete enskilt eller i grupp, till exempel öppet 
kontorslandskap. 

 
Tabell 3. Högsta ljudnivå från installationer 

Ljudklass LpA, dB(A) LpC, dB(C) 

A, B och C 35 55 

D 40 - 
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2.5 Efterklangstid 

Enligt Åkerlöf [5] är efterklangstid den tid det tar för ljudet att avta med 60 dB efter det att ljudkällan stängts av. 
Efterklangstiden är alltså ett mått på hur lång tid ett ljud stannar kvar i rummet. En lång efterklangstid medför att 
ljudnivån blir högre.  

Fältmätningar av efterklangstid kan utföras med en rundstrålande högtalare som skickar ut brus och stängs av varpå 
ljudnivåns avtagande registreras med mikrofon. Det går även bra att använda t.ex. en startpistol eller att smälla en 
ballong som ljudkälla.  

Efterklangstiden kan relativt enkelt beräknas ur rummets volym och mängden absorberande material. Formeln för 
beräkning av efterklangstid kallas Sabines formel, se formel 5. 

       
 

 
                                           (5)  

 

Där: T = efterklangstiden i sekunder 

 V = rummets volym 

 A = absorptionsmängden i rummet 

 

I rapporten kommer även benämningen T20 förekomma, vilken innebär att efterklangstiden mäts när ljudet avtagit med 
20 dB, sedan multipliceras resultatet med 3 för att nå 60 dB, detta är en förenkling som inte har någon större inverkan 
på mätsäkerhet.  

Vid mätning av efterklangstid ska högtalaren vara så rundstrålande som möjligt. Högtalaren ska producera en 
ljudtrycksökning på minst 45 dB högre än bakgrundsljudnivån i varje frekvensband. För mätningar av T20 är en ökning 
på 35 dB över bakgrundsnivån tillräcklig [13]. 

Mätningar av efterklangstid bör utföras med så stark ljudtrycksnivå som möjligt för att minimera mätosäkerheten. Detta 
är dock inte alltid praktiskt möjligt om annan verksamhet störs. 

Då mätningar av efterklangstid utförs bör mikrofonen inte hållas för nära högtalaren. Enligt Svensk Standard [13] ska 
avståndet vara minst 1 m. Utöver detta ska även hänsyn tas för att försäkra att mikrofonen hamnar utanför det direkta 
fältet från ljudkällan. Målet med placering av ljudkälla är att få ljudfältet i rummet att bli så utspritt som möjligt, gärna i 
ett hörn så man får en förstärkning av ljudet. 

Krav på efterklangstid, enligt SS 25268 [10], avser utrymme med rumsvolym mindre än 1500 m
3 
eller utrymme med 

takhöjd mindre än 4 m. Krav för kontorslokaler enligt ljudklass C listas nedan i figur 4. 

 

Typ av utrymme T20, sekunder 

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än 20 personer) 

T.ex. öppen planlösning, kontorslandskap 

0,4 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 

T.ex. cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontors-
landskap 

0,6 

Utrymme där människor vistas tillfälligt 

T.ex. korridor, entré, kapprum, kopiering, gångstråk 

0,6 

Figur 4. Krav på efterklangstid enligt ljudklass C 
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2.6 Rumsakustik 

För att kunna utvärdera ett storkontor, med öppet kontorslandskap, så behöver man ta hänsyn till flera olika punkter. 
Det första man bör titta på är hur stor del av ytorna som är ljudabsorberande samt placeringen av ljudabsorbenterna. 
Otillräcklig ljudabsorption i tak och andra ljudreflekterande ytor resulterar i att ljud lättare kan utbredas i rummet och att 
efterklangstiden ökar. Om rummet är långsmalt blir talstörningar högst påtaglig även mellan arbetsplatserna längst 
ifrån varandra, t.ex. vid kortväggar p.g.a. närheten till reflekterande ytor. Långsmala rum är därför olämpliga som 
storrum/storkontor. Med kompakt möblering, dålig avskärmning och korta avstånd mellan arbetsplatser blir de som 
sitter vid kortväggar eller hörn extra utsatta för störningar p.g.a. reflektioner.  

Som norm för öppna kontorslandskap, för att kunna ge bra avskiljbarhet och god arbetsmiljö, gäller följande: 

 Avstånd till ljudreflekterande ytor ska vara tillräckligt stor. 

 Avskärmning mellan arbetsplatser ska vara nog effektiv. 

 Ljudreflekterande ytor i tak väggar och golv ska vara ljudabsorberande.  

 Absorptionsfaktor, α, ska åtminstone vara 90 % för tak.  

 Varje arbetsplats bör vara mellan 18 och 20 m
2
 stor.  

En alltför kompakt möblering, ca 8-9 m
2
 per arbetsplats, förstärker störningar från intilliggande arbetsplatser, speciellt 

om det finns gott om ljudreflekterande ytor i rummen. Skärmar mellan arbetsplatserna bör vara 1,6 m höga för att 
uppnå tillräcklig avskärmning för en sittande person. Finns det höj- och sänkbara skrivbord på arbetsplatserna måste 
skärmarna höjas upp ytterligare. 

Ett kontorslandskap som inte uppfyller dessa rekommendationer kan upplevas som störande, ur en akustisk synvinkel. 
Detta beror alltså dels på hur kontoret är inrett, dels på hur verksamheten bedrivs samt på vilken inställning, eller 
attityd, de som sitter i kontorslandskapet har [4]. 
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2.7 Talmaskering 

Talmaskering definieras som ett bakgrundsljud med maskerande effekt på tal [3]. Denna maskeringseffekt går att 
erhålla både mekaniskt, från t.ex. ventilations sus och pålagd musik, eller från omvärlden genom t.ex. trafikbuller. En 
liknelse är t.ex. att om en person befinner sig i ett mörkt rum och en ficklampa blinkar, då blir denna blinkning väldigt 
tydlig, men är personen däremot i ett upplyst rum och en ficklampa blinkar så blir dessa blinkningar inte lika märkbara.  

Talmaskering är något som ska undvikas när det handlar om system för t.ex. varningssignaler eller PA-system. När det 
kommer till kontorslandskap är det däremot något positivt. Har rummet i fråga lång efterklangstid kan det leda till en 
maskerande effekt, detta eftersom ljud lever kvar som ett eko i rummet och påverkar efterföljande ljud. Detta gäller inte 
för alla rum. I stora rum där efterklangstiden är mycket lång, t.ex. i en sporthall, är det ändå lätt att förstå tal på nära 
håll. 

2.7.1 Mått på talmaskering 

Taluppfattbarhet kan anges med ett SI-värde, där SI står för Speech Intelligibility. Akustisk- eller tal-avskildhet beror på 
hur mycket ovidkommande tal-störningar det är i förhållande till bakgrundsljudnivån. En minskning av ovidkommande 
tal eller en ökning av bakgrundsljudnivå resulterar i ett lägre Speech Intelligibility (SI) värde, vilket innebär en 
försämrad taluppfattbarhet. En försämrad taluppfattbarhet ger i sin tur en bättre akustisk avskildhet. När 
bakgrundsnivån manipuleras måste försiktighet iakttas så att det gamla problemet inte ersätts med ett nytt problem. 

SII – Taluppfattbarhets index 

Taluppfattbarhet kan beräknas med Speech Intelligibility Index (SII), men SII är relativt svårt att beräkna och utvärdera. 
Ett SII-värde visar vilken taluppfattbarhet som kan förväntas under olika förhållanden och situationer. SII-värdet 
påverkas av vilken typ av inredning kontoret har samt storlek och absorptionsfaktor på rummets alla delar, så som t.ex. 
tak, golv, skiljeväggar och skärmar. SII-värdet varierar mellan 0 och 1 där ett högt värde motsvarar hög taluppfattbarhet 
och ett lågt värde motsvarar hög talintegritet [2].  

STI 

Då taluppfattbarheten ska mätas i fält finns det lämpligare metoder att använda sig av, som t.ex. den så kallade STI 
mätmetoden. STI utvecklades för att uppskatta försämring av taluppfattbarhet förorsakad av transmissions kanaler. 
Denna metod, som först introducerades på 1970-talet, har utvecklats genom åren till att täcka fler 
användningsområden, vilket kommer att beskrivas mer utförligt i ett senare avsnitt. STI utvärderas på en skala mellan 
0 och 1, där 1 är detsamma som 100 % taluppfattbarhet [7]. 

Det kan vara problematiskt att uppnå acceptabla nivåer på akustisk avskildhet i ett öppet kontorslandskap om 
bakgrundsljudnivån är för låg. Men en för hög bakgrundsljudnivå höjer personalen omedvetet rösten vilket förvärrar 
störningarna. Detta fenomen kallas för Lombard-effekten [7].   
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2.8 Maskerande ljudsystem 

Det går att skapa en talmaskerande effekt genom att till exempel installera ett ljudsystem som skickar ut en 
talmaskerande ljudsignal. Beroende på behov och omgivning finns det olika typer av maskerande ljudsystem. 

Ett talmaskerande ljudsystem ska fungera som i liknelsen med ficklampan i det upplysta rummet, d.v.s. att ljudet ska 
efterlikna mänskligt tal och ligga på en ljudtrycksnivå som är tillräckligt hög för att störa ut viktiga frekvenser i mänskligt 
tal. Ljudet får heller inte bli för starkt då det endast leder till ett nytt störande buller. 

Forskning har visat att en ekvivalent A-vägd ljudnivå på ca 45 dB(A), för den maskerande ljudsignalen, är optimal med 
en maxnivå på 48 dB(A). Högtalarnas placering ska optimeras för att skapa så bra ljudfördelning som möjligt. 
Variationen får inte vara större än 3 dB(A) mellan arbetsplatserna och den som sitter i det öppna kontorslandskapet 
ska inte kunna höra vilken riktning ljudet kommer ifrån [2]. 

Det talmaskerande ljudsystem som visat sig bäst för jämn spridning har varit de system som monteras i tomrummet 
mellan undertak och takbjälklag. Nackdelar med det systemet är att ljud kan transmitteras genom andra installationer, 
så som lampor, och medföra att man får områden med förhöjda ljudtrycksnivåer [2]. På senare tid monteras högtalarna 
för systemet i takpanelen, för att erhålla bättre kontroll över ljudet och jämnare nivåer.  

Vid projektering av öppna kontorslandskap bör ljudutbredningen studeras och arbetsplatserna utformas så att 
ovidkommande tal minimeras. 

 

2.8.1 Maskerande ljudsignal 

Enligt Bradley [8] bör det talmaskerande ljudet inkludera energi över alla frekvenser som ligger inom samma frekvens-
omfång som mänskligt tal. Ljudet bör anpassas att likna neutralt ljud, som t.ex. ventilations brus. Amerikanska studier 
med test av olika bakgrundsljudnivå på kontor har resulterat i en optimal samt en maximal A-vägd ljudnivå. Optimal 
ljudnivå är 45 dB(A) och maximal ljudnivå bör inte överstiga 48 dB(A). Figur 5 nedan illustrerar maximal respektive 
optimal ljudnivå för talmaskerande spektrum. 

 

 

 
Figur 5. Diagram över talmaskeringsspektrum för maximal samt optimal ljudtrycksnivå. 
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2.9 Mätning av taluppfattbarhet 

Taluppfattbarhet mäts i STI, vilket står för Speech Transmission Index som betyder talöverförings index, och värderas 
på en skala mellan 0 och 1. Den potentiella taluppfattbarheten bestäms sedan enligt Svensk Standard 60268–16 [7]. 
Ett högt värde på STI betyder att taluppfattbarheten är god och ett lågt värde betyder att taluppfattbarheten är dålig. 
För att uppnå en god akustisk arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap bör ett så lågt STI-värde som möjligt eftersträvas. 
Exempel på hur STI-värden tolkas, enligt Svensk Standard 60268–16 [7], i tabell 4 nedan:  

 
Tabell 4. Utvärdering av taluppfattbarhet från uppmätt STI-värde 

Taluppfattbarhet STI-värde 

Dålig  

 0,30 

Svag   

 0,45 

Rimlig   

 0,60 

God   

 0,75 

Utmärkt  

 

För att mäta taluppfattbarhet behövs en ljudkälla för att skicka ut en ljudsignal som representerar mänskligt tal, samt en 
mätare för att fånga upp och mäta signalen. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att mäta taluppfattbarhet. En 
vanlig metod är att skapa en ljudsignal som ligger på spektrumet mellan normal och avslappnad samtalston, en så 
kallad IOSL (Intermediate Office Speech Level) signal. Ljudtrycksnivån för normal samtalston är i detta fall enligt SII 
standard. [2]. 

2.9.1 STI-mätmetoder 

STI-mätmetoden presenterades för första gången i Acustica år 1971 [9] och har sedan de introducerades förfinats och 
utvecklats för att kunna användas till flera olika situationer och miljöer. Några av de vanligaste STI-metoderna är Full 
STI, RASTI, STIPA och STITEL. 

STI-metoden använder en bestämd bandbredd, i oktavband, med bidragande modulations frekvenser. Själva STI 
värdet är ett mått på signal-to-noise ratio, signal-brus förhållandet, från testsignalen till recipient över varje oktav band 
[14]. 

Grunderna för STI är att taluppfattbarheten baseras i stort på den långsamma förändringen i tonart och på styrkan i 
ljudtrycket. Denna förändring agerar sedan som en slags bärvåg. Förändringen, eller modulationen, ligger till grund för 
hur avancerade de olika STI-mätmetoderna blir. Nedan listas metoderna och under vilka förhållanden de används [9]. 

Full STI 

Full STI är den mest avancerade STI-mätningen. Alla möjliga kombinationer av modulationsfrekvenser används. För 
Full STI är bärvågen en stationär normalfördelad ljudsignal som är uppdelad i 7 oktavband med ett omfång från 125 Hz 
till 8 kHz. Bandbredden över varje band är en halv oktav, vilket kan beskrivas som att frekvensbredden över varje 
frekvensområde är en halv oktav. Varje band är modulerat med var och en av de 14 olika modulations-frekvenserna. 
Modulations frekvenser är i en tredjedels oktav från 0,63 Hz till 12,5 Hz. Detta resulterar i 98 olika möjliga 
kombinationer av ljudsignalen [9]. Testsignalerna skickas sedan i sekvens med en genomsnittlig tid på 10 s per signal, 
en Full STI-mätning tar ca 15 minuter att genomföra [7]. Denna mätmetod är lämplig då hög noggrannhet eftersträvas.  
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RASTI 

RASTI, eller Room Acoustic Speech Transmission Index, är en äldre metod för STI-mätning. Metoden utvecklades 
1979 och använder endast två oktavband, 500 Hz och 2 kHz, med totalt 9 modulations frekvenser. En mätning med 
denna metod tar ca 10-15 sekunder. Denna metod används för att utvärdera kvalitén hos högtalaranläggningar. Dock 
har det visat sig att en försämring av taluppfattbarhet inte alltid syns då högtalaranläggningen kanske har ett begränsat 
frekvensområde. Därför utvecklades den så kallade STIPA metoden [9]. Enligt Svensk Standards (SS 60268–16) 
uppdatering 2010 har RASTI mätmetoden blivit överflödig och bör inte längre användas [7]. 

STIPA 

STIPA är en förenklad metod av Full STI och introducerades år 2003. STIPA tar, till skillnad från RASTI, hänsyn till 
rummets efterklangstid samt störningar som vanligen finns i högtalaranläggningar. På så sätt blir resultatet från STIPA 
mätningar mycket närmare resultatet från en Full STI mätning, jämfört med RASTI. I STIPA används samma 7 
oktavband som bärfrekvenser som i Full STI, men till skillnad från Full STI så används endast 2 modulations 
frekvenser på vardera av dessa 7 band vilket resulterar i 14 olika kombinationer av ljudsignaler. Dessa genereras på 
en och samma gång vilket gör att en mätning tar cirka 10 till 15 sekunder [9]. 

STITEL 

STITEL är även den en förenklad STI-mätmetod. Denna metod är noggrann men känslig för bakgrundsstörningar. 
Detta medför att mätningar måste utföras med försiktighet, vilket betyder att STIPA är att föredra i de flesta fallen [7].  
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3 Metod 

Mätningarna ska utföras enligt metoder som angetts i Svensk Standard och ISO-standarder. Mätningar ska utföras 
både med och utan talmaskerande system aktiverat. Resultatet analyseras så att skillnaden i taluppfattbarhet kan 
jämföras och slutsatser kan dras, om hur väl det talmaskerande systemet fungerar. Arbetet ska kunna vara grund till 
vidare forskning kring talmaskerande ljudsystem i öppna kontorslandskap. 

 

3.1 Mätning av Bakgrundsljudnivå 

För bakgrundsljudnivå mätningar användes mätare Norsonic Nor140 utrustad med mikrofon Norsonic 1209. 
Mätningarna utfördes då ventilation var avslagen samt då ventilation var påslagen. Bakgrundsljudnivåer redovisas som 
ekvivalent A-vägd ljudnivå och är sammanställda från totalt tolv utförda mätningar, sex då ventilation var igång och sex 
då ventilation var avslagen. Mätningarna genomfördes mellan kl. 17:47 och 17:50 då ventilation fortfarande var igång 
och mellan kl. 18:45 och 18:48 då ventilationen hade slagits av.  

 

3.1.1 Beräkning av bakgrundsljudnivå 

Mätresultat konverterades till lämpligt format och analyserades i NorReview v3.1, vilket är ett program speciellt 
framtaget för djupare analyser av mätresultat. NorReview gör sammanställningar som visar resultaten antingen över 
hela mätningar eller vid enstaka tidpunkter över en mätning. Det går att identifiera avvikelser i mätningar, t.ex. om 
något har stört mätningen vid en viss tidpunkt. 

NorReview användes i detta fall till att ta fram ljudtrycksnivå för respektive tersband samt A- och C-vägd ekvivalent 
ljudtrycksnivå. Ljudtrycksnivån beräknades som ett logaritmiskt medelvärde över varje tersband. Resultat av denna 
beräkning jämfördes slutligen mot gällande riktlinjer. Beräkning av logaritmiskt medelvärde enligt formel 4. 
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3.2 Mätning av Efterklangstid 

Mätningar av efterklangstid utfördes för att fastställa att kontoret lever upp till gällande krav för öppet kontorslandskap, 
enligt SS 25268 [10].  

Tabellvärden för krav på efterklangstid avser medelvärdet av efterklangstider i oktavbanden 250 Hz till 4 kHz, där 
värden i enstaka oktavband endast får överskrida det tabellerade värdet med högst 0,1 s. I lokaler där människor vistas 
mer än tillfälligt godtas 0,2 sekunder längre efterklangstid i oktavbandet 125 Hz. Mätningarna utfördes i 1/3 oktavband 
(tersband) och räknades om till oktavband. 

Mätningar av efterklangstid utfördes mellan kl. 18.15 och 18.20. Då mätningar utfördes på tersband räknades 
resultaten om till oktavband. Av de totalt sex olika mätningarna räknades först ett medelvärde ut över respektive 
tersband. Medelvärdet räknades om till tersband och resultat sammanställdes i tabell.  

För mätning av efterklangstid placeras rundstrålande högtalaren Nor276, enligt figur 6, med tre mätpositioner 
markerade i figuren som mikrofon 1, 2 & 3. Bakgrundsljudnivå uppmättes vid samma positioner som för efterklangstid. 
Rundstrålande högtalare skickade ut ljud från två olika positioner, markerade som högtalare 1 & 2, detta enligt 
anvisningar i ISO 3382 [13]. 
 

 
Figur 6. Placering av högtalare och mikrofonen vid mätning av bakgrundsljudnivå och efterklangstid 

 

3.2.1 Beräkning av efterklangstid 

Mätresultaten konverterades till lämpligt filformat. Filerna öppnades i MS Excel där resultaten sammanställdes i tabell 
och medelvärde av efterklangstid över varje tersband sammanställdes. Eftersom efterklangstid utvärderas på 
oktavband räknades resultaten av tersbandmedel om till oktav. 
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3.3 Talmaskerande ljudsystem 

Till det talmaskerande ljudsystemet användes tio st. högtalare av modell Krantz KP104, se figur 10. För att driva 
högtalarna användes ett 2-kanaligt slutsteg av modell Crown CDi 4000. Högtalarna kalibrerades till att ge en effekt på 
2 W vardera och seriekopplades med fem st. högtalare i varje serie. För utplacering av högtalare mättes avståndet upp 
så att högtalare, placerade mellan undertak och takbjälklag, spreds ut med ungefär samma inbördes avstånd. 
Högtalarna riktades rakt ned genom undertaket, för att högtalaren skulle ligga stadigt mot upphängning av undertak. 
Exempel på placering av högtalare nedan i figur 7. 

 

 
Figur 7. Montering av högtalare för maskerande ljudsystem  

 

För att optimera spridningen av ljudet och för att undvika att ge ljudet en alltför tydlig riktning placerades inga högtalare 
rakt ovanför en arbetsplats, utan de placerades istället mitt emellan arbetsplatser och strax utanför arbetsplatserna ut 
mot gångstråken. 

Det talmaskerande ljudet sändes ut från en bärbar dator via ett slutsteg. För att hamna på rätt ljudtrycksnivå över varje 
oktavband, alltså ligga så nära det optimala frekvensspektrumet som möjligt men inte över det maximala, användes en 
equalizer i programmet Adobe Audition v.3.0.  

För kalibrering av ljudsignal användes Norsonic Nor140 ljudmätare med tillhörande mikrofon placerad på den plats där 
den arbetande har örat, ca 1.20 m upp. Ljudet kalibrerades som en ljudfil med tio minuters loop och skickades ut över 
högtalarsystemet. 
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3.4 Experimentuppställning 

Högtalarnas placering, beskrivet i föregående avsnitt, är markerade i figur 8 nedan. Illustrerat i bilden är även vilka 
arbetsplatser på kontoret som användes under taluppfattbarhetsmätningarna, placering av ”TalkBox” högtalaren, samt 
numrering av mätpunkter. Endast 1 mikrofonposition användes, denna position var en av två optimalt talmaskerade 
arbetsplatser, detta då endast dessa två arbetsplatser var omgivna med tre högtalare vardera. Dessa två arbetsplatser 
är markerade med ljusgrå ruta. Mellan varje arbetsplats fanns även skärmar som var 1,30 m höga. Slutsteg och Laptop 
som styrde det talmaskerande systemet var placerade på en av bokhyllorna bredvid gångstråket, den vänstra. Dessa 
bokhyllor är 1,43 m höga och fungerar även som en slags skärm mellan de nedre och de övre arbetsplatserna. 

 

 
Figur 8. Placering av TalkBox och mikrofon för mätningar av taluppfattbarhet 

 

3.5 Mätning av Taluppfattbarhet, STIPA 

I mätningarna användes STIPA mätningar som STI-metod. För STIPA mätningarna användes ljudmätaren Norsonic 
Nor140 inställd på STIPA läge. TalkBoxen placerades med samma riktning som den som talar vanligtvis skulle befinna 
sig. Eftersom höjden varierar då vissa av arbetsplatserna hade höj- och sänkbara skrivbord var det svårt att bestämma 
höjd på TalkBoxen. För att underlätta mätningar valdes en höjd på ca 1,10 m då detta är den vanliga höjden från golv 
till mun för en sittande person. För att säkerställa att TalkBoxen var korrekt kalibrerad uppmättes den ekvivalenta 
ljudnivån 1 m från ljudkällan, den ska då ligga på 60 dB. Den maximala mätosäkerheten för STIPA mätningar är 0,03 
STI vid upprepade mätningar [7]. 

Mätningar utfördes både då det talmaskerande ljudsystemet var aktiverat samt då det var avaktiverat. Placering av 
ljudkälla och mätinstrument antecknades och resultat från utförda STIPA mätningar sparades i ljudmätarens 
minneskort. 
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3.6 Utrustning 

TalkBox – Högtalare för simulering av tal 

För att utföra STI-mätningarna i det öppna kontorslandskapet behövdes en högtalare för simulering av mänskligt tal. 
TalkBox är en högtalare som sänder ut ljud som ska simulera mänskligt tal och användes för att mäta 
taluppfattbarheten under experimentets gång. TalkBoxen har flertalet färdiginställda ljudspår, det första ljudspåret är 
framtaget för användning vid STIPA mätning och motsvarar mänskligt tal med en ljudstyrka på 60 dB på 1m avstånd. 
Nivån är bestämd enligt gällande IEC 60268–16 standard [7]. Eftersom TalkBoxen är kalibrerad med ett avancerat FIR 
(Finite Impulse Response) filter och med DSP (Digital Signal Processing) teknologi har man valt att inte ha någon 
volymkontroll på högtalaren för att minimera risken att förstöra kalibreringen. Mätsäkerheten över frekvensomfånget är 
± 1dB. Nedan i figur 9 är en bild på TalkBox [12]. 

 
Figur 9. Högtalare NTi TalkBox 

 

Krantz KP104 – Högtalare för maskerande ljudsignal 

Högtalaren KP104, nedan i figur 10, användes till att skicka ut den maskerande ljudsignalen i systemet, är mycket 
robusta och har stor brandhärdighet och tål både högtrycksspolning och saltvatten. Den påverkas inte av damm eller 
andra magnetiska dammpartiklar, vilket gör den lämplig för att gömmas bort uppe i taket bland övriga installationer. 
Vanligtvis används högtalaren vid mer utsatta miljöer, så som djurparker, fartyg eller järnvägsperronger [11]. 

 

 
Figur 10. Högtalare Krantz KP104 

 

Norsonic Nor140 – Mätinstrument för STIPA, Efterklangstid, Kalibrering, Ljudtrycksnivå 

Nor140 är den ljudmätare som användes vid samtliga mätningar. För att registrera mätresultat är den handhållna 
ljudmätaren utrustad med mikrofonen Norsonic 1209, denna mikrofon går att koppla lös och via sladdanslutning till 
Nor140 placeras fritt i försöksrummet. Bild över Nor140 med mikrofon Norsonic 1209 nedan i figur 11. 
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Figur 11. Nor140 med tillhörande mikrofon Norsonic 1209 

Norsonic Nor276 – Högtalare vid mätning av efterklangstid 

För mätning av efterklangstid användes högtalaren Norsonic Nor276, se figur 12, tillsammans med mätaren Norsonic 
Nor140 utrustad med mikrofon Norsonic 1209.  

 

 
Figur 12. Rundstrålande högtalaren Nor276 

 

Datorprogram för ljud och mätresultat 

För analys av mätresultat användes programmet NorReview v3.1. Programmet ger en snabb och enkel 
sammanställning över ekvivalent A-vägd ljudnivå samt sammanställning över uppmätta ljudnivåer över respektive 
frekvens.  

För konvertering av filer från ljudmätare till lämpligt filformat användes programmet NorXfer v5.0. 

Adobe Audition v3.0. användes för kalibrering av talmaskerande ljudsignal. 

För sammanställning av mätresultat i tabellform och diagram användes Microsoft Excel 2010. 
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3.7 Genomförande 

En stor del av mätningarna utfördes efter kontorstid för att minimera risk för störningar. Eftersom installationerna på 
kontoret är tidsstyrda och slår av efter en viss tid på kvällen utfördes mätningar av bakgrundsljudnivå både under och 
efter kontorstid. Efterklangstid- och STI-mätningar gjordes efter kontorstid. Nedan följer en detaljerad beskrivning av 
mätningarnas genomförande: 

Mätningar av taluppfattbarhet utfördes som första mätning, eftersom lån av utrustning var tidsbegränsad. Preliminära 
mätningar gjordes den första mätdagen, med två positioner för mikrofonen, för att säkerställa den optimala 
mikrofonplaceringen. Med optimal mikrofonplacering menas den plats där de tre omgivande högtalarna låter ungefär 
lika högt, det vill säga där det är svårast att höra vart ljudet kommer ifrån.  

Den andra mätdagen utfördes de skarpa mätningarna. Ljudsignalen kalibrerades för att hamna så nära det optimala 
frekvensspektrumet som möjligt för mikrofonens position, se figur 13 kapitel 4.3. Mikrofonen placerades i en sittande 
persons öronhöjd på cirka 1,20 m. TalkBox högtalaren placerades på markerade platser, se Figur 8 under kapitel 3.4. 

STIPA mätningar utfördes mellan varje arbetsplats. Mätningarna utfördes tre gånger vid varje mätposition med 
talmaskerande system aktiverat. Processen upprepades efter kalibrering för respektive ljudtrycksnivå. Totalt utfördes 
sex mätningar, vid varje mätposition, då talmaskerande system var avaktiverat. Mätresultaten sammanställdes som 
genomsnittsvärden för respektive mätposition.  

För att se hur taluppfattbarheten påverkas då talmaskerande ljudsystem inte når ljudtrycksnivån för det optimala 
talmaskerande spektrumet utfördes mätningar med totalt fyra olika bakgrundsljudnivåer. Den första mätningen med 
den optimala talmaskerande ljudnivån på ca 45 dB(A), de ytterligare tre STIPA mätningarna utfördes då ekvivalent A-
vägd ljudnivå sänktes med cirka 5 dB(A) i taget, utan ny frekvenskalibrering, för att se hur stor inverkan ljudtrycksnivån 
har på resulterande STI-värde. 

Efterklangstid och Bakgrundsljudnivå uppmättes vid tre positioner i rummet. Eftersom det var kvällstid och trafikbullret 
var lägre än under kontorstid så borde den verkliga bakgrundsljudnivån under kontorstid vara något högre. 
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4 Resultat 

Nedan redovisas resultat från mätningar av bakgrundsljudnivå, efterklangstid och STI. 

 

4.1 Mätning av Bakgrundsljudnivå 

Uppmätt bakgrundsljudnivå från installationer i försökskontoret, anges nedan i tabell 5. Resultatet visar godkänd 
ljudtrycksnivå från installationer med god marginal. 

 
Tabell 5. Uppmätt bakgrundsljudnivå 

Mätning Resultat, dB(A) Krav, dB(A) 

Ventilation Igång 33,2  40 

Ventilation Av 26,7 40 

 

4.2 Mätning av Efterklangstid  

Efterklangstid redovisas i tabellform, som medelvärde över oktav-band. Resultaten färgkodas så att grönt är godkänt 
resultat, gult är på gränsen till att underkännas och rött betyder underkänt resultat. 

Uppmätt efterklangstid anges i tabell 6. 

 
Tabell 6. Resultat av efterklangstid mätningar 

Oktavband, Hz EKT, s Krav, s Differens 

125 0,5 0,4 (0,6) +0,1 (-0,1) 

250 0,3 0,4 -0,1 

500 0,3 0,4 -0,1 

1000 0,3 0,4 -0,1 

2000 0,3 0,4 -0,1 

4000 0,3 0,4 -0,1 

8000 0,3 0,4 -0,1 
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4.3 STI-Mätning 1 

Tabell 7 redovisar resultaten från första STI-mätningen där den A-vägda ljudnivån var 45,4 dB(A) vid mikrofonens 
position. Vid denna mätning uppstod en sänkning av taluppfattbarhet från 63% till 21% som bäst, på 8,3 m avstånd, 
och 70% till 46% som sämst, på 2.5 m avstånd.  

Enligt Svensk Standard [7] ger det som bäst en sänkning av taluppfattbarhet från ”God” till ”Dålig”. Frekvensspektrumet 
längre ned på sidan är enligt nivå för optimal talmaskering, se figur 13.   

 

 
Tabell 7. Talmaskering vid A-vägd ljudnivå på 45,4 dB(A) 

Utan Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde (0-1) Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,70 "God" 

2 3 0,73 "Utmärkt/God" 

3 6,5 0,65 "God" 

4 8,3 0,63 "God" 

    Med Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde (0-1) Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,46 "Rimlig/Svag " 

2 3 0,47 "Rimlig " 

3 6,5 0,30 "Svag/Dålig " 

4 8,3 0,21 "Dålig" 

 

 

 
Figur 13. Talmaskerande ljudsignals frekvensspektrum 
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4.4 STI-Mätning 2 

Tabell 8 redovisar resultatet från andra mätningen där den A-vägda ljudnivån var 39,8 dB(A) vid mikrofonens position. 
STI sänktes som bäst till 35% från 63%, på 8,3 m avstånd. Som sämst sänktes STI till 60% från 73%, på 3 m avstånd.  

Enligt Svensk Standard [7] var resultatet som bäst en sänkning av taluppfattbarhet från ”God” till ”Svag”. Förändring av 
frekvensspektrum som uppstod efter en ljudtrycksnivå sänkning med 5,6 dB(A) redovisas nedan i figur 14. 

 

 
Tabell 8. Talmaskering vid A-vägd ljudnivå på 39,8 dB(A) 

Utan Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,70 "God" 

2 3 0,73 "Utmärkt/God" 

3 6,5 0,65 "God" 

4 8,3 0,63 "God" 

    Med Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,56 "Rimlig" 

2 3 0,60 "God/Rimlig" 

3 6,5 0,41 "Svag" 

4 8,3 0,35 "Svag" 

 

 

 
Figur 14. Frekvensspektrum vid 39,8 dB(A) 
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4.5 STI-Mätning 3 

Tabell 9 redovisar resultatet från den tredje mätningen där den A-vägd ljudnivå är 35,3 dB(A) vid mikrofonens position. 
STI sänktes som bäst till 47% från 63%, detta på 8,3 m avstånd. Som sämst sänktes STI med endast 0,06 på både 2,5 
och 3 m avstånd. 

Enligt Svensk Standard [7] var resultatet som bäst en sänkning av taluppfattbarhet från ”God” till ”Rimlig”. Förändring 
av frekvensspektrum som uppstod efter en ljudtrycksnivå sänkning med 4,5 dB(A) redovisas nedan i figur 15. 

 

 
Tabell 9. Talmaskering vid A-vägd ljudnivå på 35,3 dB(A) 

Utan Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,70 "God" 

2 3 0,73 "Utmärkt/God" 

3 6,5 0,65 "God" 

4 8,3 0,63 "God" 

    Med Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,64 "God" 

2 3 0,67 "God" 

3 6,5 0,52 "Rimlig" 

4 8,3 0,47 "Rimlig" 

 

 

 
Figur 15. Frekvensspektrum vid 35,3 dB(A) 
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4.6 STI-Mätning 4 

A-vägd ljudnivå är 31,0 dB(A) vid mikrofonens position. Frekvensspektrum enligt nivå för optimal talmaskering, se figur 
16. 

Tabell 10 redovisar resultatet från den fjärde mätningen där den A-vägd ljudnivå är 31,0 dB(A) vid mikrofonens 
position. STI sänktes som bäst till 55% från 63%, detta på 8,3 m avstånd. Som sämst sänktes STI från 65% till 59%, på 
både 6,5 m avstånd. Inga mätningar av STI utfördes vid 2,5 och 3 m avstånd. 

Enligt Svensk Standard [7] var resultatet som bäst en sänkning av taluppfattbarhet från ”God” till ”Rimlig”. Förändring 
av frekvensspektrum som uppstod efter en ljudtrycksnivå sänkning med 4,3 dB(A) redovisas nedan i figur 16. 

 

 
Tabell 10. Talmaskering vid A-vägd ljudnivå på 31,0 dB(A) 

Utan Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde Taluppfattbarhet 

1 2,5 0,70 "God" 

2 3 0,73 "Utmärkt/God" 

3 6,5 0,65 "God" 

4 8,3 0,63 "God" 

    Med Talmaskering 

Mätposition Avstånd (m) STI-värde Taluppfattbarhet 

1 2,5 - - 

2 3 - - 

3 6,5 0,59 "God/Rimlig" 

4 8,3 0,55 "Rimlig" 

 

 

 
Figur 16. Frekvensspektrum vid 31,0 dB(A) 
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5 Slutsatser 

Det talmaskerande systemet fungerar enligt förväntningar. Resultaten är ganska varierande beroende på vilken 
ljudtrycksnivå den talmaskerande signalen har. Det märks en stor skillnad på STI-värden redan vid en minskning av 
ljudtrycksnivån med ca 5 dB(A).  

Bästa resultaten uppnåddes vid STI-mätning 1 eftersom signalens frekvensspektrum låg väldigt nära 
frekvensspektrumet för optimal talmaskering. Vi provade även att föra samtal med normal samtalston mellan de två 
bäst maskerade arbetsplatserna och här var resultatet slående, det gick inte att uppfatta vad som sades. Detta tolkar 
jag som en kombination av att taluppfattbarheten sänkts markant samt att man inte kunde se varandra och på så sätt 
inte läsa läppar, eftersom en bokhylla blockerar synfältet tvärs över kontoret. 

Efter en sänkning av bakgrundsljudnivån ned till 39,8 dB(A) vid STI-mätning 2, blev STI blev som bäst 35 % vid 8,3 m 
avstånd och som sämst 60 %. Vilket betyder att man når den märkbara skillnaden först då man börjar komma på ett 
avstånd på cirka 6 m mellan arbetsplatserna. Vill man ha bra talintegritet mellan närmaste kontorsgranne bör man 
även satsa på ordentliga ljudabsorberande skärmar med en höjd på åtminstone 1,6 m, utöver det talmaskerande 
systemet. 

Vid den tredje STI-mätningen och bakgrundsljudnivån hade sänkts till 35,3 dB(A) så märktes knappt systemet av 
längre. Resultatet blev knappt märkbart då mätningar visade en förändring från ”God” taluppfattbarhet till ”Rimlig” i 
bästa fall, på avstånden 8,3 och 6 m. Mellan kontor på 2,5 m blev det ingen förändring och på 3 m gick taluppfattbarhet 
från ”God/Utmärkt” till ”God”. Ska man uppnå god talintegritet mellan kontorsgrannar har man ingen större nytta av ett 
talmaskerande system på denna ljudtrycksnivå. I detta fall skulle man istället få satsa på andra åtgärder. 

Den sista STI-mätningen var ganska förutsägbar eftersom resultat från föregående mätningar vid sänkning av 
talmaskerande systemets ljudnivå visat en stadig minskning av talmaskerande effekt. Bakgrundsljudnivån låg på 31,0 
dB(A) vilket var 2,2 dB(A) lägre än ljudnivån då ventilationssystem är igång. Ventilationen är normalt igång fram till kl. 
18:00 på vardagar. 

Efterklangstid- och ljudnivå- mätningarna visade att kontoret lever upp till krav ställda enligt Svensk Standard och BBR. 
Eftersom efterklangstiden i kontoret var så låg, 0,3 s mellan 250 och 4000 Hz, hade den ingen negativ inverkan på 
taluppfattbarheten. Efterklangstiden var så låg att den inte bidrog till en talmaskerande effekt. Bakgrundsljudnivån 
uppmättes till 33,2 dB(A) då ventilationen var igång, vilket är högre än ljudtrycksnivån för talmaskerande systemet vid 
sista mätningen.  

För att uppnå bra resultat med sänkt taluppfattbarhet, t.ex. från God till Svag, bör därför ljudtrycksnivån minst vara ca 
40 dB(A) för talmaskering på 6 m och längre avstånd. Vid denna ljudtrycksnivå uppnår man även en sänkt 
taluppfattbarhet från God till Rimlig på närmare avstånd, ca 2-3 m. Detta bekräftar att det bästa resultatet med sänkt 
taluppfattbarhet uppnås först på längre avstånd. 

En viktig slutsats att dra är även att de modulära arbetsplatserna i det öppna kontorslandskapet inte levde upp till 
rekommendationer som tagits upp tidigare i rapporten. Rekommendationerna var att varje arbetsplats bör vara mellan 
18 och 20 m

2
 där en storlek på endast 8-9 m

2 
kan förstärka störningar, skärmar ska vara minst 1,6 m höga och takets 

absorptionsfaktor bör vara minst 90 %. 

Absorptionsfaktor på undertaket var den enda rekommendationen som kontoret uppfyllde, skärmar mellan 
arbetsplatser var endast 1,3 m höga och dessutom av hårt och reflekterande material, det vill säga en obetydlig 
absorption i skärmarna. Storleken på arbetsplatserna varierade mellan 6 till 8 m

2
 vilket kan leda till ökad störning. 

Bokhyllorna som avskiljer kontoret i mitten vid gångstråket är 1,43 m höga och bidrog delvis till bättre avskildhet mellan 
arbetsplatser. 
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6 Diskussion 

För att stilla nyfikenheten kring hur det talmaskerande ljudsystemet upplevdes av personalen som arbetar inne i det 
öppna kontorslandskapet fick systemet spela under två hela arbetsdagar. Då systemet fungerar bra enligt mätningar 
undersöktes även om ljudet är möjligt att uthärda över hela arbetsdagar.  

Tillvägagångssättet för test med personal var som följer: 

Systemet kalibrerades först mot det optimala maskerande ljudet med slutstegets volymkontroll på max. Ljudtrycksnivån 
efter kalibrering var närmare den vid STI-Mätning 2, alltså ca 40 dB(A). Början på första provdagen var volymen på 8 
steg lägre än max. Ljudet ökades därefter med ett steg/timme för att sakta vänja in personalen med den förhöjda 
bakgrundsljudnivån. Då första dagen gick mot sitt slut var slutligen ljudnivån på förvalda ljudtrycksnivån. 

Innan start av experimentet instruerades personalen i hur man stänger av systemet om det blev outhärdligt. Systemet 
fick köra under två hela arbetsdagar och då experimentet var över genomfördes kort frågestund med personalen. Av 
de sex personer som jobbar heltid i experiment kontoret var det en person som tyckte ljudet var störande, tre personer 
ansåg att det varken var en förbättring eller försämring och två personer upplevde en förbättring av ljudmiljö. Eftersom 
detta bara var ett kort experiment kan inga riktiga slutsatser dras. Enkätundersökningar och ett långvarigare 
experiment hade behövts.  

Av de sex personer som intervjuades var det en person som upplevde ljudet som störande, denna person var en av de 
två som innan projektets början hade framfört klagomål på för höga ljudnivåer i kontoret. Eftersom ingen 
enkätundersökning genomfördes får det inte glömmas bort att dessa intervjuer är högst ovetenskapliga. Det är möjligt 
att de två personer som upplevde en förbättring bara ville vara artiga. 

 

6.1 Framtida arbete 

För framtida forskning kring talmaskerande system skulle ett bättre val av högtalare kunna göras. KP104 är väldigt 
robusta och driftsäkra, däremot är de onödigt tunga och otympliga samt krångliga att installera och arbeta med. Det 
finns smidigare och mer lättillgängliga alternativ att hitta.  

Om systemet tas i bruk på en arbetsplats skulle det behövas ett väl uträknat rutnät för placering av högtalare med 
åtminstone tre st. högtalare per arbetsplats. Kunde man även optimera så att alla arbetsplatser hade samma avstånd 
från högtalare i rutnätet så skulle det räcka med att kalibrera ljudsignalen vid endast en arbetsplats och samma 
talmaskering skulle uppnås vid alla arbetsplatser. Det innebär en stor förbättring, och förenkling, om man kunde 
använda sig av en och samma kalibrering, mot optimala talmaskerande spektrumet, över samtliga arbetsplatser.  
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