OM ARBETSLIV

LJUDMILJÖ

När fler och fler kontor får öppna rumslösningar
ställs allt högre krav på ljudmiljön. En bra ljudmiljö ger en omedveten känsla av trivsel. Hur låter
din arbetsmiljö – kanske är det dags att låta en
akustiker ställa en diagnos? Här får du proffsens
goda råd för en bättre ljudmiljö på kontoret.
TEXT / TOVE GYLLENSTIERNA

ILLUSTRATION / TEAM HAWAII

Duscha kontoret
i vilsamma ljud
AKUSTIK ÄR LÄRAN OM LJUD eller hur vi upplever ljudkaraktären i ett rum: Ekar det,
blir ljudet dovt, hörs minsta prassel eller
bullrar det utifrån? Ofta tänker vi inte på
vad det är vi egentligen hör, men de flesta
har upplevt hur det känns när man dröjer
sig kvar på kontoret och ventilationen
stängs av.
– Plötsligt känns det som om vi tappar
tio kilos vikt från axlarna, utan att vi
varit medvetna om att vi suttit i ett subtilt
buller från ventilationen, säger Simon
Edwinsson, akustiker hos Akustikmiljö,
ett företag som startades 1973.
Andra ljud, som konstant finns omkring
oss, stressar oss ännu mer. Sådant som
fotsteg, ringsignaler, samtal som vi inte
deltar i, trafikljud utifrån, slammer från
köket, hostningar, stolskrap. Ja, listan
på störande ljud kan göras hur lång som
helst. Men som tur är finns mycket som
kan göras för att minimera dem.
– Många tror att akustik och estetik
inte går ihop. Men det är fel, säger Simon
Edwinsson. Han framhåller att det går att
göra snygga lösningar om en arkitekt och
en akustiker samarbetar:
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– Särskilt om man inte är så traditionell
och gillar osymmetriska eller organiska
former.
Parallella linjer och räta vinklar är inte
bra för akustiken, särskilt inte om det
handlar om glas. I dag finns också många
dekorativa ljudabsorbenter på marknaden.
ZLATAN IDNERT är sektionschef på ÅF Ljud
och vibrationer, där man arbetar med hållbara ljudmiljöer, inte minst på kontor.
– Det finns ett antal faktorer som måste
tillgodoses för att ljudmiljön ska bli optimal i kontor med öppen planlösning, det
berör både byggteknik och inredning, men
även medarbetarnas beteende, förklarar
Zlatan Idnert.
Han betonar att det är helheten som räknas. Om det brister på någon av punkterna
(se faktaruta) förstörs hela ljudmiljön.
– Ta plötsliga störande ljud till exempel.
Det finns undersökningar som visar att det
tar minst en kvart innan den som har blivit
störd återfår koncentrationen igen.
Men en alltför tyst miljö är inte heller
bra att arbeta i, särskilt inte i öppna kontorslandskap, menar Zlatan Idnert.
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FAKTORER TILL BRA
LJUDMILJÖ PÅ KONTORET
Välj rätt golvbeläggning. Störande så kallat trumljud uppstår lätt av
fotsteg på parkett och andra hårda golv.
Glas är inte gynnsamt för akustiken. Ta hänsyn till parallella hårda
ytor vid möblering och inglasningar av exempelvis konferensrum och
tysta rum.
Undvik att ljud studsar omkring i lokalen genom att inreda med mattor,
textilier eller ljudabsorbenter.
Avskärma för koncentration. Sätt upp skärmar runt arbetsplatser i
öppna rumslösningar. Det är viktigt att de är i ett absorberande material
och har anpassad höjd samt att de är utan hål eller springor.
Se till att det finns gott om avskilda rum dit man kan dra sig undan
för att prata i telefon, hålla avskilda samtal eller bara kunna arbeta
koncentrerat.
Se till att det finns ett visst bakgrundsljud eller tillför nytt skräddarsytt ljud
med hjälp av ljudduschar.
Ha en uppförandekod på kontoret: inga jobbiga ringsignaler, gå åt
sidan vid telefonsamtal och så vidare.

Ett skräddarsytt
bakgrundsljud
bidrar till en bra
ljudmiljö på jobbet.

– Man blir mer störd av obetydliga ljud,
som hostningar och stolskrap, och man
törs inte prata normalt med kolleger av
rädsla för att irritera andra. Då kan det
vara bra att tillföra ett mer balanserat
bakgrundsljud.
På sitt Malmökontor har ÅF engagerat
Lexter Ljuddesign, ett företag som drivs
av ljudarkitekten Margareta Andersson.
– När vi får ett uppdrag börjar vi med att
analysera miljön och tittar på funktioner
och vad det är för aktiviteter som pågår
där. Vilka aktiviteter stör andra, vilka aktiviteter behöver sekretess och så vidare.
Sedan väljer vi ut lämplig specialteknik
och skapar ett ljudkoncept som tas fram
av våra egna ljudproducenter, berättar
Margareta Andersson.
BLAND ANNAT HOS ÅF i Malmö har Lexter
Ljuddesign installerat så kallade ljudduschar, en typ av riktad ljudteknik på
samma sätt som riktade spotlights. Tunna
högtalare sitter i taket ovanför skrivborden hos team som jobbar ihop. Bara de
kan höra det skräddarsydda ljudet och
de bestämmer själva vilket ljud de ska
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använda för stunden, de har en ”spellista”
att välja från. Ljudinnehållet kan vara
allt från naturljud och stämningsljud till
upplevelseljud och musik. Det anpassas
till verksamheten och de aktiviteter som
pågår på den aktuella platsen.
– Det ökar samhörigheten hos teamet
och stänger samtidigt ute oönskade ljud
från andra håll i kontoret, intygar Zlatan
Idnert.
ljudarkitektur kan mycket
åstadkommas.
– Vi sätter ofta ljudduschar i taket
ovanför gångstråk i lokalen. Då separeras
ytorna på ömse sidor från varandra rent
ljudmässigt, förklarar Margareta Andersson, som även har en stor andel kunder
inom detaljhandeln. Där handlar det om
att förstärka varumärken och få kunderna
att trivas och handla mer.
Även på kontor handlar det i grunden
om trivsel, menar hon:
– En bra ljudmiljö är där arbetet löper
på utan att man störs av buller eller plötsliga ljud. Om medarbetarna trivs, blir de
mer produktiva. II
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