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Sundbybergs stadshus i unik forskning om ljudmiljö
Allt fler företag och organisationer väljer öppna kontorslösningar. Men kunskapen om hur ljudmiljön i ett öppet landskap
påverkar människors produktivitet, hälsa och trivsel är väldigt låg. När Sundbybergs stad fick frågan om att ingå i en unik studie
av ljudmiljön i det nya stadshuset var man därför snabb att tacka ja.

Av Sveriges fyra miljoner förvärvsarbetare är två miljoner tjänstemän som arbetar i kontorsmiljö. Allt fler företag och organisationer
väljer öppna kontorslandskap när man flyttar eller bygger om. Så var det även för Sundbybergs stad när man nyligen flyttade till det
nya stadshuset i Hallonbergen.

Aram Seddigh är psykolog och doktorand på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, och den som leder studien. Han
är glad över möjligheten att få studera en verklig kontorsmiljö:

− Forskningen om akustik i kontorslandskap är ofta baserad på simulerade miljöer i laboratorier. Här har vi en unik möjlighet att
studera hur anställda i ett verkligt kontorslandskap upplever och påverkas av olika förändringar vi gör i ljudmiljön, säger Aram
Seddigh.  

Resultaten kommer att bidra till internationell forskning och förhoppningsvis förbättra förhållandena för tjänstemän i öppna kontor
världen över.

Christel Magnusson, personalkonsult och tidigare projektledare för Sundbybergs stadshusflytt i december, tog emot
Stressforskningsinstitutets förfrågan:

− Det är spännande att vara delaktig i forskning som kan få betydelse för många i framtiden, men framförallt är det en möjlighet för
oss att få en ännu bättre arbetsmiljö. När studien är över får vi behålla de ljudlösningar som passar oss bäst, och kan då också
installera dem på alla våningsplan.

Studien finansieras av Ecophon. Resultaten kommer att publiceras på www.kontorslandskap.se.

För mer information, kontakta:

Aram Seddigh, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, 0739–79 36 63, aram.seddigh@su.se 
Christel Magnusson, Sundbybergs stad, 08–706 85 85, christel.f.magnusson@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 500 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst!


