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Kontorsskärmar
Hur man skapar en harmonisk arbetsplats med hjälp av kontorsskärmar

Dagens situation
Många arbetar idag i stora öppna miljöer, såkallade kontorslandskap. Man 
försöker skapa en gemenskap och samtidigt få plats med så många som 
möjligt på minsta möjliga yta. Detta medför att det ”egna reviret” blir hotat och 
man får mindre möjlighet till lugn och ro.
Därför kan det ibland vara nödvändigt med kontorsskärmar som skärmar av 
och ger chans att reglera sitt utrymme.

Hur ser din arbetsplats ut?
Det första man bör titta över är vad som finns i lokalen i dagsläget:

1. Finns det skärmar? Och i sådana falla har skärmarna absorberande 
egenskaper - ljuddämpande innehåll?

2. Sitter det ett heltäckande tak i lokalen eller kanske ljudabsorbenter som 
tar bort reflekterande ljud och ökar absorptionen?

3. Är väggarna gjorda av trä, betong, gips eller något annat material som 
påverkar ljudet?

4. Finns det gardiner, textilier, soffor, klädda stolar som kan bidra till en 
bättre och mer dämpad miljö?

När man har gjort sin bedömning av lokalen kan det behöva anlitas en 
akustiker som mäter upp efterklangen i utrymmet. Detta gör man för att 
bekräfta misstankarna som man haft om lång efterklangstid och för att se om 
man ligger inom de standarder som gäller. 
Nedan kan du se standarder för olika typer av lokaler och utrymmen.

Typ av utrymme Ljudklass A B/C
D

Undervisningsrum 0,5 sekunder 0,6
0,8

Undervisningslandskap 0,41 0,41 0,41

Grupp- och konferensrum, bibliotek
lärarrum, personalrum, uppehållsrum,
Matsal, kök, diskrum 0,5 0,6 0,8
Korridor, omklädningsrum 0,6 0,8 1,0
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Trapphus 0,8 1,0 1,2
Kontorsrum, vilrum 0,6 0,8 -
Gymnastiksal, simhall 1,0 1,2 1,5
Slöjdsal, teknik 0,4 0,5 0,6
1) Skall specialstuderas med avseende på bland annat möblering och reflekterande ytor.

Syftet med våra kontorsskärmar är att…
 öka reduktionen – dvs. minska ljudet mellan arbetsplatser.
 skärma av och skapa det ”egna rummet”.
 försköna och skapa harmoni i större lokaler.
 öka absorptionen – dvs. minska den totala ljudvolymen i lokalen.
 fungera som anslagstavla
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