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Om effekten av maskerande brusljud i öppna kontorslandskap 



 

Sammanfattning 

Denna experimentella studie undersökte om maskerande brusljud på ovidkommande tal 

påverkar inlärning av visuell information. Experimentet genomfördes i ett laboratorium med 

32 försöksdeltagare. Visuellt presenterade ord presenterades för försöksdeltagarna samtidigt 

som tal från samma semantiska kategori, med eller utan maskerande brusljud, presenterades. 

De visuella orden skulle återges i valfri ordning. Resultatet av studien visar att ett maskerande 

brusljud på ovidkommande tal har positiv effekt på inlärningsförmågan. Detta visades av att 

försökspersonerna mindes fler visuellt presenterade ord samt att de lyckades ignorera det 

ovidkommande talet bättre då talet maskerades av ett brusljud jämfört med om talet inte 

maskerades av ett brusljud. Resultaten av studien kan med fördel tillämpas i öppna 

kontorslandskap. Detta då medarbetare i öppna kontorslandskap ofta utför kognitivt krävande 

uppgifter i en bullrig miljö innehållande bland annat bakgrundstal. Ett maskerande brusljud 

kan minska störningen av ovidkommande kontorsljud och ovidkommande tal och på så sätt 

positivt påverka arbetsprestationen. 

 

  

Nyckelord: maskerande brusljud, ovidkommande tal, inlärning, öppna kontorslandskap 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This study examined if a masking white noise on irrelevant speech affects the encoding of 

visual information. An experiment was carried out in a laboratory with 32 participants. The 

participants were presented to a series of written words and were prompted to recall these 

words in any order. While the participants studied the written words, irrelevant speech from 

the same semantic category was presented with or without a masking noise. The participants 

were told to ignore the irrelevant speech. The results of this study showed that the number of 

intrusions from the irrelevant speech decreases and the number of recalled written words 

increases when the irrelevant speech is masked by a white noise compared to irrelevant 

speech without a masking noise. The findings of this study could be applied in the acoustic 

design of open-plan offices where cognitive tasks are performed in a noisy environment. A 

white noise can reduce the intelligibility of office noise and irrelevant speech, and have a 

positive effect on work performance.   

 

Title: The impact of masking noise on the learning ability of visual information- The effect of 

masking noise in open-plan offices 

 

Keywords: masking noise, irrelevant speech, learning ability, open-plan offices  
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Introduktion 

Kontorsarbetsplatser kan utformas på olika vis, de vanligaste är öppna kontorslandskap och 

enskilda arbetsrum. Öppna kontorslandskap består av tätt sammansatta arbetsstationer som 

kan vara separerade av till exempel skärmväggar eller hyllor. I enskilda arbetsrum sitter ofta 

en eller två personer. Fördelar med öppna kontorslandskap är bland annat att de är billigare att 

bygga samt att det får plats fler medarbetare på mindre yta. I öppna kontorslandskap ökar 

interaktionen mellan medarbetare vilket gör att kommunikationen blir bättre. Detta kan i sin 

tur leda till en ökad arbetstillfredställelse och produktivitet (Brennan, Chugh & Kline, 2002; 

Hongisto, 2005). Några nackdelar med öppna kontorslandskap är att chansen till avskildhet 

minskar och att risken att bli störd av ovidkommande ljud ökar. Detta kan påverka 

medarbetarnas attityder och beteenden negativt vilket kan leda till sämre arbetstillfredställelse 

och arbetsprestation (Oldham, 1988; Kaarlela- Toumaala, Helenius, Keskinen & Hongisto, 

2009).  

Att medarbetare som arbetar i öppna kontorslandskap kan bli störda av ovidkommande ljud 

har även påvisats av Banbury, Macken, Tremblay och Jones (2001). De menar i en 

reviewartikel att människor som arbetar i öppna kontorslandskap ofta klagar på ljud från 

människor som pratar, telefoner som ringer, brus från luftkonditionering etcetera. Banbury et 

al. (2001) menar att medarbetare i öppna kontorslanskap ofta utsätts för störande ljud som kan 

påverka arbetet negativt. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) är 45 

dB(A) tillräckligt för att påverka koncentrationsförmågan negativt, medan ljudnivån i ett 

öppet kontorslandskap ligger mellan 50-70 dB(A).  

Studier av Kaarlela- Tuomaala et al. (2009) och Keränen, Virjonen och Hongisto (2007) 

har påvisat att de flesta kontorsarbetare, oberoende av yrkeskategori, idag sitter i öppna 

kontorslanskap. Kaarlela- Tuomaala et al. (2009) menar att öppna kontorslanskap kan ge en 

ökad risk för att bli störd i sitt arbete men påpekar dock att detta kan vara i förhållande till 

vilken sorts uppgift man utför. Processandet av text – både att läsa och att producera - visades 

vara det som störs mest av ovidkommande kontorsljud. Även Banbury & Berry (1998) har 

visat i en studie att det finns en skillnad i hur mycket man störs av olika typer av 

kontorsrelaterade uppgifter. Studien, som undersökte effekten av kontorsljud (till exempel 

skrivare och fax) på kontorsrelaterade uppgifter (läsförståelse och räkneuppgifter), bestod av 

tre experiment som bland annat undersökte hur väl försökspersoner mindes påhittade 

berättelser när de stördes av kontorsljud med eller utan tal. Då försökspersonerna återgav de 

påhittade historierna visade det sig att de stördes lika mycket av tal med kontorsljud som de 
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gjorde av tal utan kontorsljud. Då kontorsljudet spelades utan tal var det inte lika störande 

som när det spelades med tal (Banbury & Berry, 1998). Även i en studie av Haapakangas, 

Helenius, Keskinen och Hongisto (2008) påvisades att risken att bli störd av ovidkommande 

ljud varierar med olika arbetsuppgifter. Studien visade att rutinuppgifter inte alls påverkas av 

störande ljud, däremot störs medarbetare då de utför uppgifter som kräver resurser från 

arbetsminnet, exempelvis uppgifter som kräver kreativt tänkande och textförståelse.  

Det finns många olika sorters störande ljud i ett öppet kontorslandskap. I en studie av 

Banbury och Berry (2005) undersöktes 88 medarbetare på två olika arbetsplatser. Studien 

visade att 99 % av medarbetarna besvärades av störande ljud i öppna kontorslandskap. I 

undersökningen fick medarbetarna rangordna vilka kontorsljud de stördes mest av. Resultatet 

visade att det som störde mest var telefoner som ringer utan att någon svarar, efter det kom 

andra medarbetares tal. Ett flertal studier (Banbury & Berry, 2005; Kaarlela- Tuomaala et al., 

2009; Jensen, Arens och Zagreus, 2005 & Haapakangas et al., 2008) har dock visat att andra 

medarbetares tal är det som stör mest i öppna kontorslandskap, därefter kommer kontorsljud 

som till exempel ljud från skrivare, tangentbord och datorer. Haapakangas et al. (2008) studie 

undersökte skillnader i trivsel och arbetsprestation mellan enskilda kontorsrum och öppna 

kontorslandskap. Studien, som undersökte 689 medarbetare från elva olika arbetsplatser, 

visade att medarbetares subjektiva uppfattning var att arbetsprestationen och arbetskvalitén 

påverkades negativt av ovidkommande ljud. För att hantera störningarna rapporterade 

medarbetarna att de tog fler raster. Resultaten av studien visade att medarbetare i öppna 

kontorslandskap rapporterade dubbelt så mycket oproduktiv arbetstid som berodde på 

störande ljud jämfört med medarbetare som arbetade i enskilda kontorsrum (Haapakangas et 

al. 2008). En anledning till att det kan vara mer produktivt att arbeta i ett enskilt kontorsrum 

är att det finns möjlighet att arbeta utan att störas av tal. Då arbetsuppgifterna består av 

komplexa kognitiva uppgifter är det, enligt Oswald, Tremblay och Jones (2000), optimalt att 

arbeta i tystnad.  

Tidigare studier har visat att det är möjligt att vänja sig vid ovidkommande ljud i öppna 

kontorslandskap. Banbury och Berry (1997) visade i ett laboratorieexperiment att det tar 20 

minuter att vänja sig vid störande kontorsljud som innehåller bakgrundstal. För att det ska 

vara möjligt att vänja sig vid ovidkommande ljud krävs att ljuden att konstanta. Ett uppehåll 

på fem minuter medför att de ovidkommande ljuden på nytt ska ha störande effekt. 

Ellermeier och Hellbrück (1998) har i en studie påvisat att det inte är ljudnivån på talet 

som påverkar hur mycket man störs utan hur tydligt talet kan urskiljas. Studien visade att tal 

endast stör då det hörs tydligt, om bakgrundsljud maskerar talet så stör talet således inte lika 
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mycket. Hongisto (2005) menar att den akustiska designen på arbetsplatser, både i enskilda 

kontorsrum och i öppna kontorslandskap, bör främja en låg hörbarhet av tal. Ett sätt att 

minska hörbarheten i öppna kontorslanskap kan enligt författaren vara att via högtalare spela 

ett maskerande brusljud. Ett brusljud gör även att andra störningsljud maskeras, exempelvis 

ljud från tangentbord och skrivare, vilket även har visats av Loewen och Suedfeld (1992). För 

att brusljudet ska maskera ovidkommande tal och kontorsljud effektivt är det av stor betydelse 

att ljudnivån på bruset är tillräckligt hög för att maskera ovidkommande ljud men inte så högt 

att en normal konversation inte kan hållas. Enligt Veitch, Bradley, LeGault & Norcross, 2002 

ska signalbrusförhållandet ligga nära 5dB(A), vilket innebär att bruset ligger 5 dB (A) under 

normal samtalston. I Loewen och Suedfelds (1992) studie, där kontorsljud innehållande tal 

maskerades av ett brusljud, visade resultatet att det maskerande brusljudet reducerade 

störningen av ovidkommande ljud, vilket ledde till färre störningar i arbetet och bättre 

arbetsprestation. Hongisto (2005) menar att ljudmaskering bör användas tillsammans med 

andra åtgärder för att ge optimal effekt. Exempelvis anser Hongisto (2005) att ljudisolerande 

takplattor och höga skärmväggar ska finnas i ett öppet kontorslandskap. Kaarlela- Tuomaala 

et al. (2009) menar vidare att utformningen samt möbleringen av det öppna kontorslanskapet 

spelar roll för faktorer som hur ljudet reflekteras samt därmed hur tal maskeras. Vid 

otillräcklig ljuddämpning påverkas de anställdas trivsel på arbetsplatsen samt effektiviteten 

och arbetsprestationen negativt. Studien påvisade även att större hänsyn bör tas till 

individuella behov vid utformning av ett öppet kontorslandskap då ingen människa är den 

andra lik (Kaarlela- Tuomaala et al. 2009). 

Att det finns skillnader i hur känsliga olika personer är för störningar av ovidkommande 

ljud har även visat sig i en studie av Ellermeier och Zimmer (1997). Studien har påvisat att 

individuella skillnader finns men har inte lyckats komma fram till vad dessa individuella 

skillnader beror på. Studien visade att varken kön eller korttidsminneskapacitet har något 

samband med hur mycket olika personer störs av ovidkommande ljud. Maher och Hippel 

(2005) menar att förmågan att prioritera och fokusera på viktig information, samt förmågan 

att stänga ute irrelevant information och andra störningsljud, skiljer sig mellan olika 

människor. Medarbetare som har svårt att stänga ute irrelevant information visar på sämre 

arbetsprestation än andra medarbetare (Maher och Hippel, 2005).  

Det finns en skillnad i om uppgiften kräver att en person ska komma ihåg något i den 

ordning det presenterades (seriellt) eller om personen får komma ihåg materialet i valfri 

ordning (exempelvis vid läsförståelse). För att störa processen i seriell återgivning behöver 

det störande ljudet inte komma från samma semantiska kategori. Ljudet behöver inte ens bestå 
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av tal utan kan bestå av alla ljud som är föränderliga, exempelvis toner och tal som spelas 

baklänges (Macken, Mosdell, & Jones, 1999; Banbury & Berry, 1998; Marsh, Hughes & 

Jones, 2007). Vid fri återgivning, exempelvis då uppgiften består av att läsa en text, har det 

däremot visat sig att innehållet i det störande ljudet spelar roll, där stör ord som har semantisk 

likhet mer än övriga störningsljud (Banbury et al., 2001; Marsh et al., 2007; Neely, & 

LeCompte, 1999, & Beaman, 2004) Detta tyder på att processen att minnas seriellt skiljer sig 

från processen att minnas i valfri ordning. Då det handlar om framplockning av information 

av läsuppgifter från minnet tävlar den auditiva informationen med den visuella. Detta menar 

Marsh, Beaman, Hughes och Jones (2012) kan vara en förklaring till att auditiva störningsljud 

från samma semantiska kategori stör mer.  

För att i dagligt kontorsarbete exempelvis kunna lösa problem, räkna, läsa och skriva texter 

behöver aktuell information kunna lagras i arbetsminnet under en kort period (Klingberg & 

McNab, 2009). För att beskriva arbetsminnet har Baddeley och Hitch (1974) föreslagit en 

modell som senare har reviderats och korrigerats vid upprepade tillfällen. En stor förändring 

av modellen skedde då införandet av den episodiska bufferten introducerades av Baddeley 

(2000). I den omarbetade modellen beskriven av Baddeley (2002) finns det fyra komponenter 

som beskriver arbetsminnet; den episodiska bufferten, det visuospatiala skissblocket, 

centralexekutiven samt den fonologiska loopen. Den episodiska bufferten fungerar som en 

kopplingspunkt mellan arbetsminnet och långtidsminnet. Det visuospatiala skissblocket gör 

att visuella bilder kan hållas och manipuleras i huvudet. Centralexekutiven styr och 

koordinerar de andra komponenterna. Den fonologiska loopen behandlar främst auditiv 

information men tolkar och omvandlar även text till fonologisk information (Baddeley, 

2002).  

Det finns flera teorier som beskriver hur auditiv och visuell information behandlas i 

minnet. En av dessa är utarbetad av Salamé och Baddeley (1989) och kallas the phonological 

store hypothesis. Denna teori menar att både auditiv och visuell information (till exempel 

text) passerar genom den fonologiska loopen, dock inverkar den auditiva informationen på 

den visuella vilket innebär att upptagningsförmågan av visuell information minskar.  

Att man blir störd av ovidkommande tal när man läser är undersökt i flertal studier (e.g. 

Banbury et al. 2001; Marsh et al., 2007; Neely & LeCompte, 1999; Beaman, 2004). Däremot 

har endast ett fåtal studier undersökt om den auditiva störningen minskar om ett maskerande 

ljud läggs på det ovidkommande talet (e.g. Loewen & Suedfeld, 1992). Den föreliggande 

experimentstudien undersöker effekten av ett maskerande brusljud vid inlärning av visuell 

information. För att undersöka detta har författarna valt att göra ett minnesexperiment där 



 

  10 

kognitiva minnesprocesser undersöks snarare än minnesstrukturer. Resultaten av denna studie 

kan ha betydelse för den akustiska designen i öppna kontorslandskap.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om maskerande brusljud på ovidkommande tal påverkar 

inlärning av visuell information i ett öppet kontorslandskap.  

 

Frågeställningar  

Kan ett maskerande brusljud på ovidkommande tal påverka möjligheten att ignorera det 

ovidkommande talet?  

 

Kan ett maskerande brusljud på ovidkommande tal påverka inlärning av visuell information?  

 

Hypoteser  

Hypotes ett: Försöksdeltagarna kommer att återge färre auditivt presenterade ord då 

dessa spelas upp med en brussignal jämfört med om de auditiva orden presenteras 

utan brussignal. 

 

Hypotes två: Försöksdeltagarna kommer att återge fler visuellt presenterade ord då de auditiva 

orden spelas upp med en brussignal jämfört med om de auditiva orden presenteras 

utan brussignal. 

 

Metod 

Försöksdeltagare och urval 

I experimentet deltog 32 försöksdeltagare, 16 män och 16 kvinnor som alla var studenter vid 

Högskolan i Gävle. Medelåldern för männen var 29.25 år, medelåldern för kvinnorna var 

26.19 år. Den totala medelåldern var 27.72 år.  

 

Material 

Ord från 32 olika kategorier spelades in av en kvinnlig röst i ett ljudisolerat rum i ett 

laboratorium på Högskolan i Gävle. Vid inspelningen användes en JTS TT-50 bordsmikrofon 

och en laptop av märket HP Compaq 6720s. Det dataprogram som användes för inspelning av 

ord var Audacity 1.3.14- beta (figur 1). Varje kategori bestod av 15 vanligt förkommande ord. 
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Exempel på kategorier som användes var bilmärken, kroppsdelar och musikinstrument (bilaga 

1). Orden hade tidigare används i liknande studier (Nilsson, 1973).  

 

 
Figur 1. Audacity användes för att spela in de olika kategorierna i experimentet. Här visas kategorin bildelar. 
 

Efter inspelningen delades orden i varje kategori upp och sparades i separata ljudfiler innan de 

åter sattes ihop med sina respektive kategorier. Detta för att orden i varje kategori skulle 

spelas med exakt 750 millisekunders interstimulusintervall. Ljudfilerna programmerades i 

programmet E-prime. Vid programmeringen spelades ett bredbandsbrus in på ljudfilerna där 

signalbrusförhållandet var +8 dB (A). Vid utförandet av experimentet användes tre laptops av 

märket HP samt tre hörlurar av märket Sennheiser HD 202. 

 

Tillvägagångssätt 

För att rekrytera försöksdeltagare delades informationsblad ut till studenter på Högskolan i 

Gävle. Studenter på högskolan rekryterades även via information i klassrum samt via sociala 

medier. Mail skickades till studenter som tidigare deltagit i andra experiment. De som var 

intresserade att deltaga i experimentstudien uppmanades att boka en tid via 

bokningsprogrammet Timecenter. För deltagandet i studien belönades försöksdeltagarna med 

varsitt usb-minne eller en biobiljett. Försöksdeltagarna var svenskspråkiga, hade en 

självrapporterad normal hörsel och normal eller korrigerad till normal syn.  

Experimentstudien utfördes mellan klockan 09.00 och 16.00 under fem dagar i mars 2012. 

Varje enskilt experiment tog ca 45 minuter att genomföra. Innan experimentet startade 

informerades försöksdeltagarna om att de skulle ha hörlurar på sig samt att de skulle följa 

information som presenterades skriftligt på en dataskärm (bilaga 2). Den skriftliga 

informationen instruerade om att försöksdeltagarna skulle ignorera de auditivt presenterade 

orden och fokusera på de visuellt presenterade orden. Denna information återupprepades efter 

varje kategori. Under experimentet satt försöksdeltagarna ensamma framför en laptop i ett 

ljudisolerat laboratorium på Högskolan i Gävle. I hörlurarna spelades auditivt störningsljud 
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upp med god lyssnarkomfort. Experimentet bestod av två olika faser (figur 2). Den första 

fasen kallades inlärningsfas. Där presenterades de visuella orden som bestod av 16 kategorier 

där varje kategori innehöll 15 ord. Under tiden de visuella orden presenterades spelades ord 

från samma semantiska kategori upp i hörlurarna. I varannan kategori spelades orden upp 

utan brusljud och i varannan kategori spelades orden upp med ett brusljud. Efter varje 

kategori följde en återgivningsfas där försöksdeltagarna fick återge de ord de mindes från 

inlärningsfasen. Orden återgavs skriftligt var för sig och i valfri ordning i dataprogrammet.  

Innan de 16 kategorierna presenterades fick försöksdeltagarna genomgå en provomgång 

bestående av en kategori som hade samma upplägg som kategorierna i experimentet. Detta för 

att säkerställa att försöksdeltagarna hade förstått instruktionerna och för att förbereda 

försöksdeltagarna på experimentets upplägg. Denna kategori rättades inte och räknades inte 

med i resultatet. 

 

                    Inlärningsfas                Återgivningsfas 

 

 

   

 
Figur 2. Överblick av de två faserna i experimentet. I inlärningsfasen presenterades ord på bildskärmen 

samtidigt som ord från samma semantiska kategori med eller utan brusljud spelades upp i hörlurar. I 

återgivningsfasen skulle försöksdeltagarna återge så många som möjligt av de visuellt presenterade orden. 

 

Åtgärd vidtogs för att motverka kategorieffekter och ordningseffekter. De 32 kategorierna 

delades först in i två serier som båda innehöll 16 kategorier. Serie ett innehöll kategori 1-16 

och serie två innehöll kategori 17-32. Serierna delades sedan in i två sekvenser per serie. De 

två sekvenserna i serie ett bestod av samma 16 kategorier. Skillnaden mellan sekvenserna var 

att brussignalen spelades upp under olika kategorier. I sekvens ett låg brussignalen på kategori 

Ord från samma 
semantiska kategori 
spelades upp i hörlurar 

16 kategorier 
med 15 ord i 
varje 
presenterades 
visuellt 

Alternativt spelades ord 
från samma semantiska 
kategori med 
maskerande brusljud 
upp i hörlurar 

 

 

 
 
 
Försöksdeltagaren återgav så 
många ord som möjligt från 
den visuella delen av 
inlärningsfasen 



 

  13 

ett, tre, fem och så vidare och i sekvens två låg brussignalen på kategori två fyra, sex och så 

vidare. Samma procedur upprepades i serie två. 

För att säkerställa att en semantisk process tillämpades i stället för en seriell process 

användes 15 ord i varje kategori i experimentet. Om experimentet innehållit färre ord hade det 

funnits en risk att försöksdeltagarna mindes informationen seriellt, det vill säga i den ordning 

orden presenterades.  

 

Design 

För att undersöka syftet med studien utfördes en experimentell studie med en 

inompersonsdesign. I en experimentell studie fanns möjlighet att kontrollera ljudbetingelserna 

för att påvisa hur försöksdeltagarna stördes av ovidkommande ljud vid inlärningen av 

läsmaterial.  

Den oberoende variabeln i experimentet var hur de auditiva orden presenterades i 

inlärningsfasen. Antingen presenterades de auditiva orden utan ett brusljud eller tillsammans 

med ett brusljud. Beroende variablerna var 1) antal visuellt presenterade ord som 

försöksdeltagarna återgav och 2) antal auditivt presenterade ord som försöksdeltagarna 

återgav. 

 

Statistik 

Studien är en kvantitativ undersökning med en inompersonsdesign. Parade t-test utfördes i 

SPSS. p <.05 krävdes för statistisk signifikans.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Försöksdeltagarna gav sitt medgivande till att medverka i experimentet samt informerades om 

att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Svaren behandlades konfidentiellt och kan 

inte härledas till någon av försöksdeltagarna. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

försöksdeltagarnas svar. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån antal visuella och antal auditiva ord som försöksdeltagarna 

återgett i de olika betingelserna i experimentet, se figur tre och fyra. Vid rättning av 

försöksdeltagarnas svar delades orden in i två kategorier; visuellt presenterade ord (ord de 

skulle återge) och auditivt presenterade ord (ord de skulle ignorera). Ingen hänsyn togs till i 
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vilken ordning orden presenterades. Ingen hänsyn togs heller till felstavade ord om betydelsen 

av ordet framgick.  

Resultatet visade att då de auditiva orden maskerades med en brussignal hade 

försöksdeltagarna lättare att ignorera dessa ord (Figur 3). Försöksdeltagarna återgav färre 

auditiva ord då orden spelades upp med en brussignal (M=4.53, s = 3.46) jämfört med om de 

auditiva orden spelades upp utan brussignal (M=5.81, s = 4.71), t (31) = -2.28 p <.05, Cohens 

d 0.44. 

 
Figur 3. Medelvärde av antal auditivt presenterade ord som återgavs i experimentet. Y-felstaplarna anger 

standardfel för medelvärdena. 

 

Resultatet visade även att då de auditiva orden maskerades med en brussignal hade 

försöksdeltagarna lättare att minnas de visuellt presenterade orden (Figur 4). 

Försöksdeltagarna återgav fler visuella ord (M=46.84, s = 11.80) då det fanns en maskerande 

brussignal på de auditiva orden än om de auditiva orden spelades upp utan brussignal 

(M=44.38, s = 11.30), t (31) = 2.15 p <.05, Cohens d 0.38. 

 
Figur 4. Medelvärdet av antal visuellt presenterade ord som återgavs i experimentet. Y-felstaplarna anger 

standardfel för medelvärdena.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna experimentella studie syftade till att undersöka om maskerande brusljud på 

ovidkommande auditivt tal påverkar inlärningen av visuell information. Resultatet visade att 

prestationen tydligt förbättrades då ett maskerande brusljud spelades tillsammans med de 

ovidkommande auditiva orden jämfört med då de auditiva orden spelades upp utan brusljud. 

Både förmågan att minnas ord samt förmågan att ignorera ovidkommande ord ökade då ett 

brusljud maskerade de ovidkommande auditiva orden.  

 I hypotes ett antogs att antal återgivna auditiva ord minskar då en brussignal presenteras 

tillsammans med de auditiva orden. Hypotes två i studien antog att antal återgivna visuella 

ord ökar då en brussignal presenteras tillsammans med de auditiva orden. Då resultaten i 

studien bekräftade både hypotes ett och två anser författarna att denna studie ger ytterligare 

stöd åt tidigare forskning som har påvisat att ett maskerande brusljud positivt kan påverka 

arbetsprestationen (e.g. Loewen & Suedfeld, 1992). Resultatet av gällande studie styrks även i 

studier av Ellermeier och Zimmer (1997) som visar att hörbarheten av ovidkommande tal har 

stor betydelse för hur mycket talet stör.  

Vid uppgifter som kräver en semantisk process, till exempel läsuppgifter, stör ord från 

samma semantiska kategori mer än ord från en annan kategori (Banbury et al., 2001; Beaman, 

2004; Marsh et al., 2007; Neely & LeCompte, 1999). En möjlig förklaring till att samma 

semantiska kategori är störande vid processandet av text är att den auditiva  

informationen tävlar med den visuella informationen i framplockningen från minnet (Marsh et 

al. 2012). Detta gör att information blandas ihop och därmed kan personer återge saker de tror 

de läst men som de hört. Detta styrks genom resultaten i den föreliggande studien som visar 

att försöksdeltagarna återgav ord som de trodde att de läst, men som under experimentet 

presenterats auditivt. 

Trots att föreliggande experiment inte undersökte någon minnesmodell eller 

minnesstruktur ansåg författarna det vara relevant att ha med ett avsnitt om arbetsminnet i 

studien. Anledningen till detta var att få förståelse för hur processen att minnas gick till vid 

experimentet. Salamé och Baddeleys arbetsminnesmodell (Baddeley, 2002) samt Salamé och 

Baddeleys (1989) phonological store hypothesis kan bidra till att öka denna förståelse genom 

att ge en förklaring till hur försökspersonerna i föreliggande studie blandar ihop den visuellt 

presenterade informationen med den auditivt presenterade informationen. 

Arbetsminnesmodellen (Baddeley, 2002) påvisar bland annat att det är i den fonologiska 
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loopen som både auditiv och visuell information i form av text behandlas. The phonological 

store hypothesis förklarar hur visuell och auditiv kodning sker i den fonologiska loopen 

(Salamé och Baddeley, 1989). 

I öppna kontorslandskap arbetar medarbetare ofta med kognitivt krävande uppgifter 

samtidigt som de exponeras för ovidkommande ljud. Denna studie har påvisat att ett 

maskerande brusljud kan minska störningen av ovidkommande tal. Författarna av 

föreliggande studie anser därför att det är av betydelse att ta hänsyn till studiens resultat i den 

akustiska designen av öppna kontorslandskap. Denna studie visar tillsammans med studier av 

Ellermeier och Zimmer (1997) och Loewen och Suedfeld (1992) att ett maskerande brusljud 

kan minska störningen från ovidkommande ljud genom att hörbarheten på de ovidkommande 

ljuden minskar. De nackdelar som ett öppet kontorslandskap medför, exempelvis minskad 

möjlighet till avskildhet och ökad risk att bli störd i sina arbetsuppgifter, (Oldham, 1988; 

Kaarlela- Toumaala et al., 2009) kan således reduceras med hjälp av ett maskerande brusljud. 

Brusljudet gör att medarbetarna hör ovidkommande ljud samt ovidkommande tal sämre i det 

öppna kontorslandskapet och störs därför mindre. Känslan av avskildhet ökar då lägre 

hörbarhet ger större möjligheten till privata samtal. 

Ovidkommande ljud såsom telefoner som ringer samt ljud från skrivare, fax och datorer 

har i tidigare studier visats störande i öppna kontorslanskap. Det som har visat sig störa 

medarbetare mest är kollegors tal (e.g. Kaarlela- Tuomaala et al., 2009). Författarna till den 

föreliggande studien anser att störande ljud som finns i ett kontorslandskap är lättare att 

reducera än störande tal. Förslagsvis skulle arbetsplatser kunna använda sig av telefonsvarare 

eller mobiltelefoner för att förhindra att telefoner ringer då ingen kan svara och ljud från 

skrivare, fax och liknande kan isoleras i särskilda rum för att inte störa. För att minska 

störningen både av ovidkommande tal och andra kontorsljud kan ett maskerande brusljud med 

fördel användas.  

Den föreliggande studien fokuserar på att undersöka hur ett brusljud på ovidkommande tal 

påverkar inlärning av textmaterial. Tidigare forskning har visat att olika arbetsuppgifter inte 

påverkas på samma sätt av ovidkommande ljud. Exempelvis påverkas rutinuppgifter inte alls 

(e.g. Haapakangas et al., 2008), uppgifter som kräver en seriell process störs av 

ovidkommande tal oavsett talets mening och uppgifter som kräver textförståelse störs mer av 

ord från samma semantiska kategori (e.g. Marsh et al., 2007). I ett öppet kontorslandskap är 

det troligt att medarbetare bearbetar information från samma semantiska kategorier då de 

arbetar med arbetsuppgifter av liknande karaktär.  
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Även då resultatet i den föreliggande studien visade att maskerande brusljud minskar 

störningen från ovidkommande tal så kan det finnas individuella skillnader mellan de olika 

försökspersonerna. Detta kan inte säkerställas i resultaten av den föreliggande studien men det 

kan vara viktigt att ta i beaktning att olika personer inte störs i lika hög grad samt att olika 

personer störs av olika ljud (Maher & Hippel, 2005). Tidigare forskning har visat att det finns 

individuella skillnader i förmågan att stänga ute irrelevant information samt i förmågan att 

fokusera på det som är relevant för uppgiften (Maher & Hippel, 2005). Då det förekommer 

individuella skillnader i öppna kontorslandskap är det viktigt att arbetsplatsen är flexibel för 

att medarbetarnas behov ska kunna tillfredställas. Då vissa medarbetare kan vara mer känsliga 

för störande ljud kan det exempelvis vara bra om det finns tysta rum som de kan använda vid 

behov. 

Banbury och Berry (1997) har i laboratorieexperiment påvisat att det tar 20 minuter att 

vänja sig vid störande kontorsljud som innehåller bakgrundstal. Däremot räcker det med en 

paus på fem minuter för att ljuden ska upplevas störande igen. Studier som genomförts på 

arbetsplatser (e.g. Banbury & Berry, 2005; Kaarlela- Toumaala et al., 2009) har visat att 

medarbetarna inte vande sig vid ovidkommande ljud. En förklaring till detta kan vara att det 

under en arbetsdag är troligt att medarbetarna tar raster eller avviker från sin arbetsplats, 

vilket då kan medföra att det ovidkommande ljudet inte är konstant under dagen. I den 

föreliggande studien spelades de auditiva orden inte under återgivningsfasen vilket innebar att 

dessa ord, enligt resultaten i Banbury och Berrys (1997) studie, inte spelades tillräckligt länge 

för att försökspersonerna skulle kunna vänja sig. 

Författarna anser det vara av betydelse att nämna att föreliggande studie endast undersökt 

om ett maskerande brusljud kan minska effekten av störande tal och på så sätt höja 

arbetsprestationen. Det finns dock andra aspekter i ett öppet kontorslandskap som har 

betydelse för arbetsprestationen, såsom arbetstillfredställelse, arbetskamrater, trivsel och 

ledarskap. 

Trots att denna studie påvisar positiva effekter av ljudmaskering skulle ett maskerande 

brusljud även kunna ha negativ effekt. Exempelvis kan interaktionen och kommunikationen 

mellan medarbetare försämras då medarbetarna inte hör vad andra talar om. Enligt Brennan et 

al. (2002) och Hongisto (2005) kan god interaktion och kommunikation i öppna 

kontorslandskap främja god produktivitet. Brusljud kan därmed ha en negativ effekt på 

produktiviteten.  

Med rätt verktyg, som till exempel skärmväggar samt annan ljuddämpande utrustning, kan 

fördelarna med öppna kontorslanskap öka ytterligare. Då resultaten från föreliggande studie 
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visar att ett brusljud kan minska störningen av ovidkommande ljud, kan en 

ljudmaskeringsanordning med fördel installeras i öppna kontorslandskap. Ett sätt att öka 

möjligheten till avskildhet är att tillgodose ljudisolerade rum där exempelvis privata samtal 

kan genomföras.  

Sammanfattningsvis har denna studie visat att inlärningsförmågan störs av ovidkommande 

ljud samt att ett ovidkommande brusljud kan minska denna störning. Då störande ljud upplevs 

vara ett vanligt förekommande problem i öppna kontorslandskap kan ljudmaskering vara ett 

sätt att minska störningen för att öka arbetsprestationen.  

 

Metoddiskussion  

Att genomföra ett experiment i ett laboratorium i stället för på en fysisk arbetsplats har både 

för- och nackdelar. En av fördelarna med att experimentet i föreliggande studie genomfördes i 

ett laboratorium var att ljudnivåerna på de auditiva orden och materialet som användes kunde 

kontrolleras samt att försöksdeltagarna fick likvärdig information. Replikerbarheten i studien 

är därför hög vilket är positivt för framtida studier. En nackdel med att isolera experimentet i 

ett laboratorium är att det är svårt att efterlikna den miljö som resultatet ska implementeras i, i 

detta fall ett öppet kontorslandskap. En annan nackdel med detta laboratorieexperiment är att 

det tar längre tid att genomföra då experimentet endast kunde utföras av tre försöksdeltagare 

vid samma tillfälle. Om studien utförts på en arbetsplats anser författarna dock att det hade 

varit mycket svårt att påvisa ett kausalt samband mellan ovidkommande ljud (med eller utan 

brusljud) och arbetsprestation. Detta då det finns många andra aspekter på en arbetsplats som 

påverkar arbetsprestationen.  

Trots att 15 ord användes i varje kategori för att motverka en seriell inlärningsprocess kan 

en sådan process ha frambringats då inlärningen bestod av listor med enstaka ord och inte ett 

flöde av sammanhängande text. Detta kan ha medfört att försöksdeltagarna mindes vissa ord i 

den ordning de presenterats trots att de blivit tillsagda att ordningen inte spelade någon roll.  

Den föreliggande studien har påvisat att ovidkommande auditiva ord stör inlärningen av 

visuella ord trots att försöksdeltagarna blev tillsagda att ignorera de auditiva orden. Hur 

mycket de ovidkommande orden störde skulle kunna undersökts med ett tyst läge i 

inlärningsfasen. Författarna ansåg att detta inte var nödvändigt för föreliggande studie då 

fenomenet att ovidkommande tal stör vid läsning undersökts i ett flertal tidigare studier (e.g. 

Banbury och Berry, 2008; Oswald et al., 2000; Banbury et al., 2001; Haapakangas et al. 

2008). 
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Förslag till vidare forskning  

Resultatet av föreliggande studie visar att försöksdeltagarna störs mindre av ovidkommande 

ord då det är ett maskerande brusljud på de auditiva orden. Ytterligare forskning kan med 

detta som grund vidare undersöka hur ett maskerande brusljud på auditiva störningsljud 

påverkar medarbetares trivsel och arbetstillfredställelse i öppna kontorslandskap.  

Intressant vore även att undersöka ett sätt att räkna på vad en organisation kan vinna 

ekonomiskt på att arbetsprestationen hos de anställda ökar med hjälp av ljudmaskering. På så 

sätt skulle det vara möjligt att räkna på om och eventuellt hur snabbt det lönar sig att investera 

i ljudmaskering. Vidare anser författarna att framtida experiment kan innehålla uppgifter som 

är mer lik de uppgifter som utförs på kontor. Även de ovidkommande ljuden kan efterlikna de 

ovidkommande ljud som finns i öppna kontorslandskap 

Föreliggande studie fokuserar inte på varför ovidkommande ljud stör inlärningsförmågan 

av visuell information vid fri återgivning. Detta är dock en intressant aspekt som framgent 

kan vara intressant att undersöka exempelvis genom att vidare studera arbetsminnet.  

Intressant vore även att undersöka vad individuella skillnader beror på samt hur detta 

påverkar arbetsprestationen. Vidare anser författarna det intressant att undersöka om det går 

att vänja sig vid ovidkommande ljud även ute på arbetsplatser och inte bara i en 

laboratoriemiljö.  
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Bilaga 1 Exempel på kategorier som användes i experimentet 

 

Musiktyper 
Visuella ord: 
symfoni 
elektronisk musik 
klassisk 
operett 
musical 
funk 
opera 
marsch 
kammar 
rap 
gospel 
rave 
dans 
romantik 
folkmusik 
 
Auditiva ord: 
ballad 
psalm 
pop 
schlager 
sonat 
barock 
blues 
renässans 
gammaldans 
musikkonsert 
kvartett 
modern 
rock 
country   
jazz 
 
Snickeriverktyg 
Visuella ord: 
nubb 
fogsvans 
såg 
fil 
slägga 
hyvelbänk 
stämjärn 
kil 
skruvmejsel 
rasp 
slip  
skruv  
vinkelhake 
lim 
spik 
 

Auditiva ord: 
slipmaskin 
rubank 
hammare 
sandpapper 
kofot 
tumstock 
hovtång 
mutter 
yxa 
vattenpass 
tving 
domkraft 
tång 
mejsel 
hyvel 
 
Ämne för att smaksätta 
mat 
Visuella ord: 
mynta 
kardemumma 
peppar 
kryddor 
vinäger 
ketchup 
paprika 
saffran 
soya 
senap 
tabascosås 
buljongtärning 
vitlök 
pepparrot 
timjan 
 
Auditiva ord: 
majonäs 
anis 
salt 
kanel 
kummin 
ingefära 
curry 
muskot 
mejram 
persilja 
kryddnejlika 
salvia 
rosmarin 
oregano 
socker 
 

Musikinstrument 
Visuella ord: 
tvärflöjt 
munspel 
gitarr 
dragspel 
mungiga 
cymbal 
flöjt 
kontrabas 
cittra 
flygel 
violin 
triangel 
bas 
kastanjett 
trumma 
 
Auditiva ord: 
banjo 
cembalo 
piano 
orgel 
tamburin 
trombon 
fiol 
horn 
klarinett 
blockflöjt 
tuba 
mandolin 
saxofon 
bastuba 
trumpet 
 
 
Bilmärken 
Visuella ord: 
lexus 
Skoda 
Mercedes 
Audi 
Kia 
Fiat 
Porsche 
Saab 
Honda 
Mazda 
Daewoo 
Suzuki 
Mitsubishi 
Hyundai 
Volkswagen 



 

  

Auditiva ord: 
Bentley 
Lamborghini 
Ford 
opal 
Landrover 
jaguar 
Peugeot 
Chevrolet 
Renault 
Volvo 
lotus 
Nissan 
Toyota 
Rover 
Ferrari 
 
Insekter 
Visuella ord: 
bi 
mask 
bålgeting 
spindel 
lus 
skorpion 
fjäril 
snigel 
nyckelpiga 
larv 
vårtbitare 
tordyvel 
gräshoppa 
termit 
myra 
 
Auditiva ord: 
geting 
syrsa 
mal 
humla 
tusenfoting 

broms 
fluga 
slända 
skalbagge 
loppa 
fästing 
ekoxe 
knott 
trollslända 
mygga 
 
Kroppsdelar 
Visuella ord: 
vrist 
hals 
arm 
öga 
buk 
mun 
näsa 
haka 
öra 
lår 
ansikte 
skalle 
bröst 
panna 
fot 
 
Auditiva ord: 
vad 
axel 
ben 
hand 
stjärt 
tår 
finger 
skuldra 
mage 
knä 
bröstkorg 

rygg 
bål 
nagel 
huvud 
 
Blommor 
Visuella ord: 
viol 
maskros 
tulpan 
gullviva 
guckusko 
fresia 
blåklocka 
orchidé 
ringblomma 
amaryllis 
anemon 
pelargonia 
tussilago 
vallmo 
blåsippa 
 
Auditiva ord: 
smörblomma 
aster 
ros 
lilja 
solros 
blåklint 
vitsippa 
dahlia 
liljekonvalj 
förgätmigej 
begonia 
hyacint 
prästkrage 
påsklilja 
nejlika 

 



 

  

Bilaga 2. Information till försökspersonerna 

 

 Välkommen! 

 

Tack för att du deltar i detta experiment som bör ta cirka 40 minuter. Du kommer att få se en 

lista på 15 ord på datorskärmen, orden presenteras ett i taget. Presentationshastigheten är 

snabb, så var uppmärksamma. Alla orden i varje lista kommer att hämtas från en bekant 

kategori, t.ex. "Trädgårdsredskap": Spade, rep, högaffel" 

 

När alla ord från en viss lista har presenteras visuellt för dig, kommer du att uppmanas att 

återge de ord som du just har sett. Ditt jobb är att skriva ner så många ord som möjligt från de 

visuellt presenterade orden. Du ska skriva in dem i datorn i valfri ordning, du ska inte gissa på 

uppgiften. 

 

Ibland kommer ljud att presenteras i hörlurarna, det är irrelevant för uppgiften och du ska 

ignorera dessa ljud så mycket som möjligt. 

 

Vänligen ha på dig hörlurarna under hela experimentet. 

Tryck på valfri tangent för att starta testet! 

 

 

INSTRUKTION FÖR ÅTERGIVNING 

 

 

Du skriver ETT ORD PER INPUTBOX.  

 

Om du inte kommer ihåg fler ord skriv in bokstaven "n" i inputboxen och tryck "Ok". 

Tryck på valfri tangent för att gå vidare... 

 


