
Crossover-undersøgelse
Undersøgelsen var baseret på et crossover-design. 
Til dette formål blev der skabt to lydmiljøer på to 
etager i bygningen. Et af disse miljøer var bedre og 
det andet dårligere end det oprindelige lydmiljø. På 
en af etagerne blev det allerede eksisterende gode 
lydmiljø yderligere forbedret med vægabsorbenter, 
der passede til omgivelserne. På den anden etage 
blev 50 % af det højeffektive loft med Artikulations- 
klasse (AC) 190 udskiftet med hårde, lydreflekter- 
ende paneler med en betydeligt lavere lydabsorbe- 
ringsevne, svarende til Artikulationsklasse  
(AC) 150. Loftets udseende var nøjagtigt det samme.  

I løbet af undersøgelsen blev lydmiljøerne byttet 
rundt mellem de to etager. Dette er illustreret i en 
graf med to u-kurver – hvor en af dem er normal og 
den anden det modsatte.

Artikulationsklasse
Klassificering af lofter ud fra lofternes evne til 
at bidrage til akustisk taleuforstyrrethed/privacy 
i kontorlandskaber. Jo højere AC, jo bedre tale 
privacy i åbenplan miljøer. Vi anbefaler, at man 
anvender et nedhængt loft med en artikulationsklasse 
på min. 180 for at opnå et acceptabelt niveau 
af tale privacy. En høj artikulationsklasse giver 
en del privacy/uforstyrrethed imens en lavere 
artikulationsklasse betyder lavere privacy. 
Fortrolig samtale og arbejdsopgaver, der kræver 
koncentration, behøver stor uforstyrrethed. 

En undersøgelse baseret på  
virkelige forhold
Der er foretaget mange undersøgelser omkring, 
hvordan lyd påvirker arbejdsmiljøet i åbne kon-
torlandskaber. Imidlertid er mange af dem udført i 
kontrollerede miljøer, der er skabt specifikt til den 
pågældende undersøgelse. Vi ønskede at undersøge 
et virkeligt miljø og ville gerne isolere lyd fra andre 
arbejdsmiljømæssige aspekter. Hensigten var at 
undersøge, hvordan loftets egenskaber påvirker de 
ansattes helbred, produktivitet og den opfattede 
forstyrrelse.

Det lykkedes for os. Takket være et unikt design 
opnåede vi en overbevisende undersøgelse, der viser, 
at et loft med en høj lydabsorptionsklasse reducerer 
forstyrrelse og stress hos de ansatte.  

Ved at skabe et bedre lydmiljø, forbedres arbejds- 
effektiviteten. 

Lydmiljøet har høj prioritet 
I henhold til Leesman Index, som er et britisk 
benchmarkingværktøj for arbejdspladser baseret 
på mere end 100.000 interviews af kontoransatte 
på verdensplan, er lydmiljøet et af de mest 
forsømte aspekter. Kun 30 % af personer, der 
arbejder i åbne kontorlandskaber, tilkendegav, at 
de var tilfredse med lydmiljøet.  

86 minutters arbejdstid går tabt  
hver dag
Ipsos undersøgte 10.000 funktionærer i 14 lande for 
Steelcase, som er en førende møbelvirksomhed. 

85 % af respondenterne anførte, at de havde 
vanskeligt ved at koncentrere sig på grund af deres 
arbejdsmiljø. Den samme procentdel sagde, at deres 
arbejdsmiljø hindrer dem i at føle sig rolige og 
afslappede. I henhold til undersøgelsen mistede de 
ansatte 86 minutters arbejdstid om dagen på grund af 
forstyrrelser. Set i lyset heraf udgør en forbedring på 
16 % en betydelig forskel.

Større troværdighed med et  
feltstudie
Sundbyberg-undersøgelsen er et feltstudie foretaget 
under virkelige forhold. De fleste undersøgelser af 
lydmiljøer udføres under kontrollerede forhold skabt 
specifikt til undersøgelsen. Et feltstudie kan give 
betydeligt mere troværdige resultater.  

Dr. Nigel Oseland, som er en af de førende 
arbejdspladskonsulenter i verden, har foretaget en 
undersøgelse af psykoakustik, eller hvordan lyd 
påvirker mennesker i et åbent kontorlandskab. Denne 
undersøgelse viser, at psykologiske faktorer har en 
større effekt end selve lyden. Af denne grund skal 
lydmiljøer og effekten af de ændringer, der foretages 
i lokalet, undersøges og måles i rigtige kontormiljøer. 
Ellers risikerer man, at undersøgelser mangler de 
faktorer, der har den største indvirkning.  

Sundbyberg-undersøgelsen viser, at gode 
loftabsorbenter har en kraftig positiv indvirkning på det 
opfattede lydmiljø, selv når man tager de psykologiske 
faktorer med i betragtning.

Lyd påvirker os kraftigt  
Sundbyberg-undersøgelsen viser, at mennesker bliver kraftigt påvir-
ket af lydmiljøet i åbne kontorlandskaber. Forbedringer af lydmiljøet 
resulterede i betydelige opfattede forbedringer.  

16% reduktion af opfattet forstyrrelse generelt. 
25% reduktion af forstyrrelse på tæt hold. 
21% reduktion af forstyrrelse på lang afstand. 
11% reduktion af kognitiv stress. 

Videnskabelige publikationer
Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Stressforskning-
sinstitutet i Stockholm under ledelse af Aram Seddigh, PhD på 
Sundbyberg Rådhus i foråret 2014. Resultaterne blev offentliggjort 
i Journal of Environmental Psychology i september 2015. Du kan 
downloade den fulde rapport på www.ecophon.dk. Søg efter 
“Sundbyberg study”.

Stressforskningsinstitutet
Stressforskningsinstitutet er et svensk videnscenter for stress, søvn 
og helbred i Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Stockholms Uni-
versitet. Stressforskningsinstitutet har specialiseret sig i forskning af 
stress, arbejde og sundhed, som er et førende forskningsområde ved 
Stockholms Universitet.

www.ecophon.dk
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Hvordan lyd påvirker 
mennesker i åbne  
kontorlandskaber
Resultater af forbedrede lydforhold:

▶ 30% reduktion af opfattet forstyrrelse generelt.
▶ 29% reduktion af forstyrrelse på tæt hold.
▶ 22% reduktion af forstyrrelse på lang afstand.
▶ 15% reduktion af kognitiv stress.
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Ecophon og Stressforskningsin-
stitutet i Stockholm gennemførte en 
undersøgelse i et virkeligt kontormiljø for 
at undersøge, hvordan lyd påvirker mennes- 
ker i åbne kontorlandskaber. Denne undersøgelse 
blev foretaget på to etager på Sundbyberg Rådhus nær 
Stockholm. De to etager var stort set identiske med 
samme layout og møblering, og det samme antal  
arbejdsstationer med ansatte, der udførte samme  
slags opgaver. Loftet blev udstyret med effektive  
lydabsorbenter med Artikulationsklasse (AC) 190  
(se modsatte side).

151 medarbejdere deltog i undersøgelsen, der var  
udformet som en crossover-undersøgelse. Til dette 
formål blev der skabt to lydmiljøer på to etager i  
bygningen. Et af disse miljøer var bedre, og det  
andet værre end det eksisterende lydmiljø. I løbet af 
undersøgelsen blev der byttet rundt på lydmiljøerne på 
de to etager. 

1. Ændret lydmiljø
I weekenden inden undersøgelsen blev lydmiljøerne på de to etager 
ændret uden de ansattes vidende. På 4. etage blev det eksisterende 
gode lydmiljø yderligere forbedret ved at installere vægabsorbenter, 
der passede ind i omgivelserne. På 5. etage blev halvdelen af 
loftabsorbenterne udskiftet med hårde, lydreflekterende paneler med 
en betydeligt lavere kapacitet til at reducere lydforplantningen, hvilket 
resulterer i et gennemsnitligt niveau på AC 150 (læs mere om AC på 
modsatte side). Loftets udseende forblev nøjagtigt det samme.

A. Opfattet forstyrrelse generelt
De dobbelte u-kurver understøtter den første påstand: 
Bedre lydforhold resulterer i lavere opfattet forstyrrelse 
generelt.  
Det samme mønster blev konstateret på begge etager. 
Søjlen i midten viser de forbedrede og de forværrede 
lydforhold.

3. Vi skiftede akustikken tilbage igen
For at kunne isolere oplevelsen af støj, var det vigtigt 
at undgå at forandre lokalets visuelle udseende. Dette 
udelukkede enhver risiko for en placeboeffekt, hvilket 
tydeligt kan ses i besvarelserne af spørgeskemaet.

B. Opfattet forstyrrelse på tæt hold
De dobbelte u-kurver viser, at undersøgelsen understøtter den 
anden påstand: Bedre lydforhold resulterer i lavere opfattet 
forstyrrelse på tæt hold. Det samme mønster blev konstateret på 
begge etager, men i forskellig grad. Den midterste søjle viser de 
forbedrede og de forværrede lydforhold. 

C. Opfattet forstyrrelse på lang afstand
De dobbelte u-kurver viser, at undersøgelsen understøtter 
den tredje påstand: Bedre lydforhold resulterer i lavere op-
fattet forstyrrelse på lang afstand. Den midterste søjle viser 
de forbedrede og de forværrede lydforhold.

D. Opfattet kognitiv stress
De dobbelte u-kurver viser, at undersøgelsen også understøt-
ter den fjerde påstand: Bedre lydforhold resulterer i reduceret 
kognitiv stress. Den midterste søjle viser de forbedrede og de 
forværrede lydforhold.
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Design til et 
godt lydmiljø
De eneste forandringer, der blev 
foretaget, var at udskifte loftet og 
montere nogle få vægabsorbenter. 
Al anden møblering forblev nøj- 
agtigt den samme. Undersøgelsen 
viser, hvordan bygningsdesign 
alene (gulv, vægge, loft) påvirker 
lydmiljøet. 

At skabe et godt bygningsde-
sign, giver fordelagtige betin-
gelser for et sundt og produktivt 
miljø.

35%
Vi observere-

de en tydelig forskel 
mellem de to tilfælde med 
hensyn til talespredning. 
Komfortafstanden var 35 
% mindre på etagen med 

bedre akustik.  

Baggrundsstøjen 
med og uden absorbenter 
varierede med 1,5 dB(A). 

Ved 47 dB(A) er der 
en mærkbar forskel i 

koncentration og træthed.

-30%

Akustikken i arbejdsmiljøet blev målt 
flere gange i løbet af undersøgelsen 

i henhold til retningslinjerne i  
ISO 3382-3. På denne måde målte 
vi medarbejdernes komfortafstand. 

-29%

-22% -15%

2.  Fra bedre til værre lydforhold og omvendt
Efter tre uger byttede man rundt på lydforholdene mellem etagerne i 
løbet af weekenden, hvor der ikke var nogen ansatte tilstede. På 4. etage, 
hvor der oprindeligt var et godt lydmiljø, blev der skiftet til et dårligere 
lydmiljø. Vægabsorbenterne blev fjernet, og loftet blev udskiftet med 
hårde reflekterende paneler. Lydforholdene på 5. etage blev forbedret 
tilsvarende ved at geninstallere lofter og vægabsorbenter af høj kvalitet. 
Da medarbejderne kom tilbage om mandagen, var disse ændringer i 
lokalerne ikke synlige.  
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