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Att ljudet är viktigt – både för stämning, trivsel 
och arbetsmiljö – är det allt fler i branschen som 
blir medvetna om. Ungefär fyra miljoner svenskar 
har problem med störande ljudmiljöer på jobbet, 
på caféer/restau ranger och i olika samlingslokaler. 
Varannan person har svårt att höra och samtala 
när de går ut för att äta eller fika. Vi har lagar och 
regler när det gäller  skadligt buller, men nästan 
inga begränsningar när det gäller störande ljud, 
trots att forskning visar att det också påverkar 
oss negativt. Bra ljudmiljö på krogen handlar inte 
om tystnad, utan om att skapa utrymme för det 
ljud som får gästerna att trivas.

Dekal som visar god ljudmiljö
Så om några år kanske vi får se ljudcertifierade 
restauranger, där god mat och samtalsvänlig 
miljö får en  dekal vid entrédörren, som visar att 
härinne kan du äta gott och träffa vänner i en 
miljö som tillför energi istället för att trötta ut 
dig.

Hur restaurangmiljön kan förbättras
HRF, hörselskadades Riksförbund har samman-
ställt 12 punkter som kan förbättra restaurang-
miljön:
 
Akustiktak som dämpar i hela rummet. Det ska 
vara nedpendlat från själva taket.
 
Frihängande takabsorbent över serverings-/ 
beställningsdisken ”suger upp” ljud.

Väggabsorbenter. Finns i olika färger och
motiv. De ska täcka så stora ytor som möjligt. 

Kraftiga gardiner som hänger en bit ut från 
väggen eller fönstret. 

Tysta möbler. Använd stolar med stadiga ben 
och tassar. 

Dukar och glasunderlägg minskar ljud från 
bestick, porslin, muggar och glas.  Pinnar/
plastskedar istället för kaffeskedar är också bra. 

Avskärmad kaffemaskin och kyldisk. Välj tysta 
modeller och ställ avskilt/avskärmat. 

Dämpande golv/mattor så att stegljud och 
stolskrap inte stör.
 
Det ska vara avstånd mellan borden. Helst tre 
meter från bord till bord.

Ventilationen ska ha lågt och jämnt ljud.

Ljudisolering är bra så att trafikbuller och 
annat ljud inte ”läcker in” utifrån. 

Dämpa ljudet vid köksingången. Se till att 
slammer och skrammel från köket inte når ut 
i lokalen. Skapa ett avskilt utrymme för 
diskhantering.

Vi människor behöver inte bara rum som tål 
att tittas på, utan rum vi kan vara i utan att bli 
utmattade av ständigt oväsen. Rum som är an-
passade för det som de ska användas till. Det här 
gäller inte minst ljudmiljön på krogar, restaurang-
er och caféer.
Visst är det underligt att det ofta är ute på kro-
gen, där vi tänker oss att mötas och umgås, som 
ljudmiljön är så hög att ett samtal blir nästintill 
omöjligt om man är fler än två. Och det här gäller 
inte bara de som har problem med sin hörsel, 
utan något vi alla säkert upplevt någon gång.

För några år sedan kom HRF, Hörselskadades 
Riksförbund, med en rapport där man bland 
annat skriver om ljudmiljön på krogen. Den heter 
“Bland cocktailbuller och porslinsskrammel.”
Där står det bland annat att:
• Varannan krogbesökare har svårt att höra och 
samtala på café/restaurang.
• Två av tre skulle välja café/restaurang med 
samtalsvänlig profil, om det var möjligt.
• Varannan i åldern 30–59 år undviker caféer/
restauranger där de vet att det är svårt att höra 
och samtala på grund av ljudmiljön.
• En av tre i åldern 30–59 år har lämnat caféer/
restauranger på grund av dålig ljudmiljö. Bland 
yngre, 16–29 år, är andelen en av fyra.
• Fyra av tio restauranganställda tycker att 
ljudmiljön på jobbet är ett problem varje dag/
varje vecka.

Startat rådgivningsgrupp
Problemen finns kvar idag, men nu ser det ut 
att kunna bli en ändring. I Sverige har den förra 
kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, som själv 
är hörselskadad, tillsammans med HRF och en 
utvald skara från restaurangbranschen, startat en 
rådgivningsgrupp för att göra ljudmiljön bättre 
på krogen.
 I gruppen ingår bland annat representanter från 
Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivaror-
ganisationen Visita, festarrangören och pr-kon-
sulten Micael Bindefeld samt Alexandra Charles, 
ordförande för 1,6 miljonersklubben.

Tystnad är en bristvara
– Tystnad är en bristvara i det moderna samhäl-
let, skriver Lena Adelsohn Liljeroth på sin blogg.
– Det påstås att det är svårt att hitta helt tysta 
områden i Europa i dag, områden där bara 
naturen själv gör ljud. Men motsatsen till oljud 
behöver inte vara tystnad. Det kan vara välljud, 
ljud som får oss att gå ned i varv. Vi har så få och 
korta perioder av ljudvila.
– Vi känner nog alla igen oss; hur vi förvän-
tansfulla kliver in på en restaurang för att äta 
och prata men möts av andra ljud, som studsar 
fram och tillbaka mellan väggarna i trendigt 
minimalistiska salar. Sedan flera år är det öppna 

planlösningar och nakna ytor som gäller. Små, 
avgränsade rum med gardiner och mattor är helt 
ute.
– När vi så småningom ätit klart och betalat är 
energin som bortblåst. Vi är tröttare än vi borde 
vara. Känner ni igen det också, frågar Lena Adel-
sohn Liljeroth retoriskt.

Ljudcertifiering på gång
Det är inte bara konsumenterna som börjat 
reagera på ljudmiljön ute på krogen. Allt fler inom 
restaurangbranschen har också blivit medvetna 
om att ljudmiljön på restauranger och kaféer 
är viktig, för stämning, trivsel och arbetsmiljö. 
Restaurangguiden White Guide kommer därför 
från och med nästa år att ha med ljudmiljön i 
sina omdömen. 
White Guides styrelseordförande Mats Han-
zon säger att det inte är helt klart hur denna 
bedömning ska gå till eftersom det är svårt att 
hitta tydliga kriterier när det handlar om ljud.
– Kanske kan vi beskriva i ord om det går att föra 
ett affärssamtal, eller om miljön passar för ett 
känslomässigt samtal. Det är i alla fall klart att 
vi ska premiera ställen med bra ljudmiljö, inte 
klanka ner på dålig, säger Mats Hanzon.

Branschen vill forska inom ljudmiljöområdet
Både Hotell- och restaurangfacket och arbetsgiv-
arorganisationen Visita vill se mer forskning inom 
ljudmiljöområdet. Det vill man göra via bran-
schens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF. 
Hittills har forskning om buller på arbetsplatsen 
mest handlat om ljud från maskiner i industrin än 
om ljud från människor på krogen. En bullrande 
diskmaskin i baren kan orsaka arbetsmiljöprob-
lem, som huvudvärk, tinnitus, stress och trötthet. 
Men i samma bar är gästernas samtal också en 
del av ljudmiljön, och kan bidra till samma prob-
lem om inte miljön ljudanpassas.
Mycket kan göras, av dem som vill, och det 
saknas inte hjälpmedel. Snygga ljudabsorbenter, 
akustik-tak, specialgardiner, dämpande golv och 
mattor, tystare ventilation, ljudisolering mot 
gatan, armatur som slukar buller, textilskärmar 
och riktade högtalare.

Ett exempel på god ljudmiljö är restaurangen 
Miss Clara på Sveavägen i Stockholm. När Miss 
Clara öppnade för några år sedan blev ljudnivån 
snabbt ett problem, både för arbetsmiljön och för 
affärerna. Det var svårt att höra vad någon sa. 
Ledningen fattade ett snabbt beslut: inredningen 
måste göras om. 
Med hjälp av en ljudexpert installerades ljud-
plattor i hela taket och man hängde textilier på 
väggarna. 
- Det gjorde stor skillnad och sedan dess har vi 
inte haft några klagomål på ljudet, säger Gustavo 
Catenacci, vd på Miss Clara. 
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