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Abstrakt: 

Denna uppsats behandlar lyssnartrötthet vid telefonintervjuer i radio. Användningen av 

telefonhybrider för intervjuer i radio är vanligt förekommande och det används dagligen inom 

till exempel Sveriges Radio.  I jämförelse med en studiointervju finns det stora ljudkvalitativa 

nackdelar vid användningen av telefonhybrider i form av en kraftigt förminskad bandbredd, 

ledningsbrus, bakgrundsbrus och i viss mån också distorsion.  Den här uppsatsen syftar till att 

undersöka om den bristande ljudkvalitén, vid användning av telefonintervjuer i radio, skapar 

lyssnartrötthet och därmed påverkar lyssnarens förmåga att tillgodogöra sig innehållet. Då 

inga tester på lyssnartrötthet vid uppläsning av längre texter med telefonkaraktär har utförts, 

varken inom Sveriges Radio eller hos telecom-tillverkaren Ericsson, blir detta arbete också en 

ansats till att utveckla en metod för denna typ av test. 

Ett lyssningstest i form av ett minnestest utfördes där 20 försökspersoner fick lyssna på 

telefonexempel och exempel med full bandbredd. Sedan fick de svara på frågor om innehållet 

i texterna. Resultaten ger små antydningar till att telefonens bandbegränsning gör det svårare 

för lyssnaren att ta till sig informationen. Dessa resultat går dock inte att statistiskt säkerställa. 

Vidare forskning och utveckling av metoden behövs. 
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Inledning: 

Telefonintervjuer förekommer på daglig basis inom många medier idag men kanske framför 

allt inom radio. Detta är ett väldigt smidigt och praktiskt sätt att få personer att uttala sig i 

radio då det kräver minimal uppoffring för intervjuobjektet. Personen som ska bli intervjuad 

blir uppringd en stund i förväg och sedan genomförs intervjun i hemmiljö eller där han eller 

hon råkar befinna sig. 

 Nackdelen med detta förfarande är de tekniska bristerna i telefonnätet med begränsad 

bandbredd, brus och störande bakgrundsljud. En telefonintervju innebär ljudkvalitétsmässigt 

att bandbredden begränsas till området 220 Hz – 3.3 kHz i bästa fall (Rodman, 2006). Det 

mänskliga talet sträcker sig över i stort sett hela området för vår hörsel. Örats omfång brukar 

räknas från runt 20 Hz upp till 16 kHz. Vokalljud ligger i de lägre frekvenserna medan 

konsonantljud ligger i de högre frekvenserna.  Användandet av telefonintervjuer i radio 

innebär alltså att frekvensområdet för många av våra konsonanter inte kan överföras tydligt.  

 Inom Sveriges Radio försöker man oftast få personen i fråga att komma till närmaste 

radiohus och genomföra intervjun i en studio. Sedan skickas ljudet till den sändande studion 

via de överföringsledningar som SR förfogar över. Här får man inte bara fördelen av en bra 

ljudöverföring utan också en lugn miljö utan bakgrundsbrus och oväsen. Det är dock är långt 

ifrån alltid som detta går att genomföra så det sker dagligen mängder av telefonintervjuer i 

radio, både live och inspelade. (Larsson, 2010) 

 

Syfte: 

Frågeställningen för den här rapporten är om den bristande ljudkvalitén i telefonintervjuer 

påverkar lyssnaren negativt så att denna tappar fokus eller gör det svårare för lyssnaren att ta 

till sig innehållet. För att undersöka detta planerades ett lyssningstest. Eftersom inga kända 

tester på lyssnartrötthet vid telefonintervjuer utförts tidigare blir detta arbete även en första 

ansats till att utveckla en fungerande metod för denna typ av test. I denna studie angrips 

problematiken genom att utföra ett minnestest utifrån texter i olika ljudkvalité.  
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Definition av lyssnartrötthet: 

Lyssnartrötthet är ett begrepp för det som uppstår när en person medvetet eller omedvetet 

slutar lyssna på ett ljudande material. Lyssnartrötthet kan bero på flera olika saker men någon 

tydlig definition av begreppet finns inte. Högt ljudtryck är en faktor som kan verka uttröttande 

på hörseln ur en rent fysisk aspekt. Utöver rena fysiska parametrar som högt ljudtryck kan 

även psykologiska parametrar ha inverkan. Till exempel om personen är stressad, på dåligt 

humör eller redan från början trött av andra anledningar.  (Johnston,2010) 

Lyssnartrötthet är ett svårt fenomen att mäta eller kvantifiera. Det är till exempel svårt att 

mäta precis när en person slutar lyssna. Ett tillvägagångssätt för att mäta lyssnartrötthet är att 

undersöka hjärnans förmåga att lagra information i minnet och här har det gjorts flera studier. 

I den här uppsatsen kommer lyssnartrötthet att defineras som: ”svårighet för lyssnare att 

tillgodogöra sig information och lagra denna i minnet.”  

 

Att testa lyssnartrötthet: 

De tester som har utförts tidigare bygger nästan uteslutande på uppräknande av ord eller 

siffror under olika ljudkvalitativa förutsättningar. Sedan får försökspersonen försöka återge 

dessa dataserier. Dessa studier visar att även om vi har förstått alla siffrorna eller stavelserna 

korrekt så är de svårare att lagra i minnet och återge de dataserier som lästes upp med sämre 

ljudkvalité (Luce, Feustel, Pisoni, 1983).  

En telefonintervju varar oftast i några minuter och förmedlar därför information som är mer 

komplex än bara serier av siffror och ord. För att testa lyssnartrötthet i form av ett minnestest i 

en situation som i möjligaste mån liknar en riktig telefonintervju så antas att man bör läsa upp 

en längre text. Detta medför dock många variabler i testet. Att utföra ett test med meningar 

eller längre texter gör att det blir svårare att få fram allmängiltiga data. Detta för att olika 

personer fokuserar på olika delar i innehållet i texten eller har svårare att ta till sig information 

vid uppläsning på detta sätt.  

De resultat som kan komma från en studie med uppläsning av längre texter blir troligtvis bara 

gällande för jämförelser mellan de olika ljudkavlitativa förutsättningarna vid det specifika 

tillfället. (Schmidt-Nielsen, 1992) 
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Kontakt togs med bland andra Sveriges Radio och med institutitionen för tal musik och hörsel 

på KTH för att undersöka om tidigare liknande tester har utförts. Hasse Wessman, chef på 

utvecklingsavdelningen på Sveriges Radio, meddelade att de inte hade gjort några sådana 

tester men sade sig veta att telefonintervjuer är tröttande och att Sveriges Radio försöker hålla 

nere längden på telefonintervjuerna. (Wessman, 2010)  

 På KTH hänvisade man till en forskningsavdelning hos telecom-tillverkaren Ericsson. Där 

uppstod en kontakt med Gunilla Berndtsson som arbetar med lyssningstester inom företaget. 

Det visade sig att inte heller Ericsson hade gjort några tidigare tester på liknande sätt med 

längre texter. Däremot framkom en del tips om utformningen av ett sådant test. (Berndtson, 

2010) 
 

Utrustning och förfarande för en telefonintervju: 
 

För att utföra en telefonintervju i radio krävs att man har tillgång till en telefonhybrid. 

Telefonhybriden är en övergång för anpassning mellan mixerbordets signaler och 

telefonnätets signaler. Här sker en impedansanpassning mellan telefonnätets två ledare till de 

fyra ledare som ett mixerbord kräver för att kunna skicka signal både fram och tillbaka till 

hybriden. Moderna telefonhybrider har även funktioner som motverkar akustisk överhörning 

mellan utgående och ingående signaler, utför brusreducering samt utför automatisk 

nivåjustering, även kallad AGC – Automatic Gain Control. (AEQ, 2010) (Sonifex, 2010) 

(Telos, 2010) (Comrex, 2010) 

Förfarandet för användning av telefonhybrider inom Sveriges Radio varierar. En producent 

eller någon som sitter i växeln kan lägga över ett inkommande samtal direkt till en 

telefonhybrid som finns upplagd som en regel på mixerbordet. Detta förfarande används i de 

flesta ”ring in-program” såsom ”Ring P1” eller ”Ring P3”. På de digitala Mandozzi-

mixerborden kan man även ringa upp någon med telefonhybriden direkt från mixerbordet. 

Detta används till exempel om teknikern ska ringa upp någon för en telefonintervju medan 

programledaren står i studion.  

För att telefonören ska höra allt som händer i studion tappas signalen från alla mikrofoner och 

uppspelningsreglar till en utgång som går till telefonhybriden. Alla signaler utom telefonen i 

sig tappas till telefonörens lyssningen då det annars uppstår ett eko hos telefonören när denne 

pratar. Detta beror på fördröjningen i telefonnätet. Detta förfarande kallas för en ”minus ett-

mix”.  
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Hjärnan tolkar informationen: 

Telefonens bandbegränsning gör att olika konsonanter ofta kan blandas ihop. De vanligaste 

förväxlingarna är mellan konsonanterna P och T och mellan F och S. Att förväxla konsonanter 

kan helt och hållet förändra innebörden i en mening. Ett exempel skulle kunna vara skillnaden 

mellan: Dom är ”fega”, och Dom är ”sega”. Anledningen till att vi fortfarande förstår en 

konversation som framförs via en telefon är vår hjärnas förmåga att tolka den bristfälliga 

information som vi ändå får ut och tyda den till rätt stavelser och ord. Om någon del av 

informationen inte framgått ordentligt i talet så analyserar hjärnan den inkommande 

informationen utifrån den tidigare informationen i konversationen eller saker man redan 

visste. Till exempel att personerna i fråga brukar vara fega .  

Hjärnan analyserar även talet ur en grammatisk synvinkel och kontrollerar om ordet passar in 

i kontexten som i följande mening:  

”Jag åt en påse sega råttor.”  

Även om ”sega” i en telefonintervju på grund av bandbegränsningen skulle kunna förväxlas 

med ”fega” så kommer hjärnan antagligen inte tolka det som att man har ätit en påse fega 

råttor då detta inte är något som sker särskilt ofta. (Rodman, 2006) 

All denna extra berabetning kräver dock extra arbete av hjärnan som hela tiden måste 

fokusera på att tolka den bristfälliga informationen. För att förstå tal så krävs det att hjärnan 

hela tiden lagrar information i närminnet. Vi måste hålla tidigare information i minnet för att 

förstå helheten och sammanhanget. Till exempel behöver vi lagra början av en historia för att 

kunna förstå slutet av den.  (Müsch, 2009) 

Hjärnans förmåga att behandla information är till viss mån begränsad. När vi hör tal tydligt 

aktiveras bara ett enda område i hjärnan. Om tal som framförs är av sämre hörbar kvalitet så 

kräver det att hjärnan aktiverar flera andra delar för att tolka informationen rätt och detta 

kräver extra ansträngning. När hjärnan måste jobba hårdare för att tolka tal så går det åt mer 

energi och denna energi tas bland annat ifrån förmågan att lagra informationen i närminnet. 

Detta kan efter ett tag upplevas som lyssnartrötthet. Denna princip gäller även för 

hörselskadade vars hjärnor hela tiden måste jobba hårdare för att förstå tal. (Müsch, 2009) 
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Metod: 

För att undersöka om en lyssnare lättare tappar fokus när han/hon lyssnar på en 

telefonintervju utfördes följande lyssningstest.  

Testet utfördes av 20 försökspersoner. Försökspersonerna var mellan 19 och 28 år och alla var 

studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Könsfördelningen var 11 män och 9 kvinnor. 

Testet gick ut på att två texter lästes in med studiokvalitet och med telefonkvalitet.  

Vid själva testsituationen fick sedan försökspersonerna lyssna på en text åt gången under 

uppmaning att försöka komma ihåg så mycket av dem som möjligt. Efter varje text fick de en 

enkät med frågor (se bilaga 6) om texten baserade på handlingen. Efteråt fick de även en 

enkät där de fick besvara frågor om sina radiolyssningsvanor och bland annat om de fann det 

jobbigt att lyssna på telefonexemplen. Försökspersonerna fick även lyssna på två kortare 

exempeltexter för att få lära känna typen av frågor samt de olika ljudkvalitéerna. 

Testpersonerna delades in i fyra grupper. Texterna – här kallade ”Båten” och ”Kriget”(se 

bilaga 1&2) – spelades upp i olika ordning och med  de olika ljudkvalitéerna. Detta för att 

undvika att ordningen på texterna skulle ha haft inverkan på resultatet. De olika grupperna 

lyssnade på texterna enligt ordningen beskrivet i tabell 1. 

 Text 1 Text 2 

Grupp 1 Båten - Studiokvalitet Kriget - Telefonkvalitet 

Grupp 2 Kriget - Studiokvalitet Båten - Telefonkvalitet 

Grupp 3 Kriget - Telefonkvalitet Båten - Studiokvalitet 

Grupp 4 Båten - Telefonkvalitet Kriget - Studiokvalitet 

Tabell 1, grupper och lyssningsordning 

 

Texterna som lästes in var utdrag ur programmet Sommar i P1 med Hermann Lindkvist och 

handlar om två olika resor han har varit med om. För att på något sätt kontrollera att texterna 

var jämförbara rent språkmässigt så gjordes ett LIX-test på dem. LIX står för läsbarhetsindex 

och är ett sätt att mäta hur avancerad en text är. Läsbarhetsindex beräknas utifrån medeltalet 

ord per mening och andelen långa ord med mer än 6 bokstäver. Utifrån detta får man sedan 

fram ett resultat som man kontrollerar med värdena, beskrivna i tabell 2, för hur svår texten 

är.   
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< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 
Tabell 2, LIX-värden 
 

Resultaten är ingen exakt vetenskap men de ger dock en indikation på svårighetsgraden.  

De båda utvalda texterna hade läsbarhetsindex 34 respektive 36. (www.lix.se) 

Att båda texterna var relativt lätta beror troligtvis på att det är nedskrivet talspråk.  

Analys av data: 

Datan som samlades in bestod av försökspersonernas antal rätt svar på de ställda frågorna. För 

att kontrollera om slumpen kan ha haft inverkan på den insamlade datan så utfördes ett T-test. 

Eftersom samma text aldrig spelas upp för samma person två gånger måste resultaten från de 

båda texterna mätas mellan grupperna. De två grupper som fick lyssna på en text med telefon-

kvalitet ställs alltså mot de andra två grupperna som fick lyssna med studio-kvalitet. Därför 

lämpar det sig att göra ett oparat T-test då det är olika försökspersoner i testgrupperna.  

Då frågeställningen endast syftar till att undersöka om telefon-exemplen har haft negativ 

inverkan på försökspersonerna så blir testet även ensidigt.  

Lyssningssituationen: 

Testerna utfördes i Pro Tools Lab2 på Institutionen för musik och medier i Piteå. Rummet har 

dimensionerna 4,5 x 2,5 x 2,7 (L x B x H). 

 Testpersonerna gick olika utbildningar på institutionen och hade varierande vanor gällande 

radiolyssning.  

Uppspelningsprogram var Pro Tools Le, interface var en Digidesign 002 och den monitor som 

användes var en Genelec 1031A.  Försökspersonen satt på stolen till vänster enligt figur 1 

nedan och fick lyssna på en högtalare. 
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Lyssningsnivån ställdes till en nivå som kändes som en normal lyssningsnivå vid 

radiolyssning. Denna uppmättes efteråt till 65 dB SPL på lyssnarpositionen med en Minilyzer 

ML1 inställd på A-vägd kurva. Inga volymjusteringar gjordes mellan de olika 

försökspersonerna.  

Författaren till uppsatsen gav instruktioner innan testen och övervakade alla 

försökspersonerna. Testet besvarades med en enkät i pappersformat. 
 

 

 

Testmaterialet: 

Testmaterialet spelades in i Kontrollrum 6 på Institutionen för musik och medier i Piteå. 

Utrustningen där består av ett digitalt Radio Man-mixerbord. Mikrofonen som användes var 

den fast installerade AT 4060 som används som programledarmikrofon. Mikrofonen eq:ades 

+3 dB med ett shelving vid 2 kHz med det digitala filter som finns i Radio Man. 

Telefonexemplen spelades in samtidigt med en Sony Ericsson W715 som var uppringd till 

skolans telefonhybrid 3. Brusnivån kan ses i figur 4 nedan. Ingen extra eq lades på telefonen 

då denna tycktes låta bra för att vara en telefon. De båda signalerna panorerades sedan max ut 

höger respektive vänster i Radio Man för total separation och spelades sedan in i Wave Lab.  

Materialet splittades och klipptes sedan i Cubase SX3 och nivåkontrollerades med en Waves 

PAZ Meter inställd på A-vägd kurva,  RMS och med en responstid på 300 ms. 

Mikrofonmaterialet eq:ades även med en Waves Q-8 enligt följande: HP-filter vid 90 Hz och -

8 dB vid 120 Hz, -5 dB vid 315 Hz, -5 vid 740 Hz.  

 

 

Figur 1. Lyssningsituationen 
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Nedan följer frekvenskurvor för de olika ljudkvalitéerna samt för bakgrundsbrusnivån för 

telefonexemplen: 

 

  

Figur 2, Frekvenskurva för telefonexemplet Figur 3, Frekvenskurva för exemplet med full bandbredd 

Figur 4, Brusnivå i telefonexemplet  
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Resultat: 

Resultaten för de båda olika texterna redovisas i följande tabeller och diagram: 

Text 1, Båten: 

Båten Tele antal rätt               

  10 5,5    13,5 9,5 9        3 7 4 9,5 6 

Båten, Full Bandbredd             

  5 2    13 11 14      1  10,5 14 3,5 6 

 Tabell 3, Antal rätt per försöksperson, text: Båten 

 

 

 

Tabell 4, medelvärde och T-test, text: Båten 

 

 

Diagram 1.  Svarsfördelning text: Båten 
 

Då poängskalorna skilde sig mellan de olika texterna ströks en fråga i efterhand från texten 

Båten. Den fråga som ströks hade besvarats korrekt av exakt hälften av försökspersonerna i de 

båda olika ljudkvalitéerna. 

0

1

2

3

4

Båten Tele

Båten Full B

Antal rätt

F

r

e

k

v

Text 1, Båten:

  Tele Full b. 

Medel 7,7    8,0 

  P-värde 0,44 
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Text 2, Kriget: 

Kriget, Telefon               

  5 11 12 6 9 12 7 14 9,5 9 

Kriget, Full bandbredd           

  13 8,5 14 13 10 7,5 6,5 11,5 11 8 

Tabell 5,  Antal rätt per försöksperson, text: Kriget 

 

 

 

Tabell 6, Medelvärde och T-test, text: Kriget 

 

 

Diagram 2. Svarsfördelning text: Kriget 

 

  

0

1

2

3

4

Kriget Tele

Kriget Full B

Antal rätt

F

r

e

k

v

e

n

s

Text 2: Kriget

  Tele Full b. 

Medel 9,45 10,3 

P-värde 0,24 
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Individuella skillnader mellan texterna: 

 

Genomgående svarade nästan alla försökspersoner mer rätt på ”Kriget” men det framträder en 

liten skillnad i hur många rätt försökspersonerna hade på ”Kriget” jämfört med ”Båten” 

mellan de olika testgrupperna.  

Testgrupp 2 och 4 som lyssnade på ”Kriget” med full bandbredd fick i genomsnitt 2.6 fler rätt 

på den texten än på den bandbegränsade ”Båten”. 

I grupp 1 och 3 där ”Båten” var i full bandbredd fick ”Kriget” i genomsnitt 1.45 fler rätt. 

 

De som svarade att de tyckte det kändes tröttsamt att lyssna på telefonexemplen svarade i 

genomsnitt 8,21 rätt. 

De som svarade att de inte tyckte det kändes tröttsamt att lyssna på telefonexemplen svarade i 

genomsnitt 8,58 rätt. 
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Enkätsvar: 

Här följer en summering av de svar från enkäten som fylldes i av försökspersonerna efter att 

de lyssnat på de båda texterna: 

Ålder & Kön: 

  

Utbildning: 

 Antal män:  11 

 

Musiker 2 

Antal kvinnor: 9 

 

Musiklärare 3 

Åldersintervall: Från 19 till 28 år 

 

Ljudtekniker 9 

Ålder Genomsnitt 22,6 

 

Radio 0 

   

Tv 0 

   

Upplevelseproduktion 3 

Lyssnarvanor: 

  

Annan 3 

Dagligen 3 

   5-6 ggr/v 2 

 

Vilka kanaler brukar du lyssna på? 

3-4ggr/v 1 

 

P1 3 

2-1ggr/v 5 

 

P2 3 

1-3ggr/mån 8 

 

P3 17 

1-3ggr/år 1 

 

P4 4 

aldrig 0 

 

Rix FM 8 

 

 

  

Lugna Favoriter 4 

Hur länge brukar du lyssna? 

 

Pite FM 4 

<10 h 0 

 

Bandit 2 

5-10 h 0 

 

NRJ 1 

3-5 h 2 

 

Mix Megapol 2 

1-2 h 7 

 

The Voice 0 

30 min-1 h 8 

 

Andra 2 

<30 min 3 

   

     Har du någon gång känt dig störd av ljudkvalitén i en telefonintervju i radio? 

 Ja 14 

   Nej 6 

   Vet ej 0 

         

Kändes det tröttsamt att lyssna på telefonexemplen? 

  Ja 7 

   Nej  12 

   Vet ej 1 

   Tabell 7, Enkätsvar 
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Analys:  

Genomsnittsresultaten: 

Spridningen i resultaten för de bägge texterna är relativt stor. Detta gör att 

genomsnittsresultaten som räknats fram inte representerar spridningen på ett bra sätt. 

Spridningen för en av texterna är allt ifrån något enstaka rätt för en försöksperson medan en 

annan har nästan alla rätt. De T-tester som utfördes på de båda dataserierna tyder på att  

resultaten till stor sannolikhet har påverkats av slumpen. 

Även om alla genomsnittsuträkningar, med liten marginal pekar åt samma håll, att 

telefonexemplen ger färre antal rätt svar, så går det inte att säga att reslutaten är signifikanta.  

 

Individuella skillnader mellan försökspersonerna och de båda 

texterna: 

Då genomsnittsberäkningarna på de båda texterna baseras på data från två olika test-grupper 

kan det vara intressant att se om det är någon skillnad mellan den individuella förmågan att ta 

till sig de olika texterna.  I resultaten så framkommer det dock tydligt att den ena texten var 

lättare för de flesta att återge, oavsett ljudkvalité. Nästan alla försökspersonerna svarade mer 

rätt på frågorna om texten Kriget.  

En iakttagelse är att skillnaden i antalet rätt mellan texterna tycks minska när ” Kriget” är 

bandbegränsad. De som fick lyssna på ”Kriget” i full bandbredd svarade i genomsnitt 2,6 fler 

rätt jämfört med ”Båten”. När ”Kriget” var bandbegränsad var skillnaden mellan texterna bara 

1.45 rätt. Vid jämförelse mellan den lättare texten i full bandbredd och den svårare texten 

bandbegränsad, så blev resultatet 1.15 fler rätt till den lättare textens fördel. Dock är 

spridningen i svaren hos de olika försökspersonerna för stor och skillnaden i antalet rätt för 

liten för att kunna säkerställa att inte slumpen har inverkat på resultatet.  

De som tyckte det var ansträngande att lyssna på telefonexemplen svarade i genomsnitt 0,369 

antal färre rätt på telefonexemplen än de som inte tyckte det var ansträngande. Detta tyder inte 

på några skillnader i prestationen oavsett om  man anser sig tröttas av telefonexemplen eller 

ej. 
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Diskussion: 

Då resultaten inte går att statistiskt säkerställa kan man dra slutsatsen att det finns möjligheter 

att förbättra utförandet av testet.  

Det hade varit lämpligt att använda två professionella inläsare av texterna, en manlig och en 

kvinnlig. Detta tips kom från Gunilla Berndtsson på Ericsson efter att testen hade påbörjats. 

Texterna lästes nu in av mig som författaren till testet. Detta kan ha påverkat resultatet då 

flera av de som gjorde testet känner mig.   

En ytterligare fråga som hade varit bra att ställa i enkäten, som komplement till frågan om det 

kändes tröttsamt att lyssna på telefonexemplen, hade varit om testsituationen i sig kändes 

tröttsam. Man kan anta att de som svarade ja på frågan gjorde det med hänsyn till ljudkvalitén 

men utan denna kompletterande fråga går det inte att säkerställa om det var telefonexemplen i 

sig eller något något annat som uppfattades som tröttsamt.  

Urvalet av försökspersoner hade kunnat vara mer slumpartat. Försök till slumpmässighet 

gjordes i form av affischer och massutskick via mail som gick ut till hela institutionen. Detta 

gav dessvärre inte något resultat så följden blev istället att försöka hitta försökspersoner i 

omgivningen på plats eller via personliga inbjudningar.  

För att minimera inverkan av författaren när han övervakade testet, hade det varit optimalt att 

hitta en programvara som hade kunnat spela upp ljudexemplen och sedan gett frågorna 

automatiskt. Som testet utfördes nu gick det inte att lämna försökspersonen ensam i rummet 

utan att han eller hon hade möjlighet att gå tillbaka och lyssna på materialet igen.  

Den stora spridningen i antalet rätt hos försökspersonerna gör att slumpen inte kan uteslutas. 

En förklaring till spridningen kan vara de olika försökspersonernas förmåga att ta till sig 

innehållet i texterna. Utifrån de kommentarer som framkom i enkäten kan man också belysa 

vikten av valet av texter. Några försökspersoner tyckte att den ena texten var lättare att ta till 

sig än den andra. Detta visar sig också i resultaten från de olika texterna. Det kan ha berott på 

ämnet i sig men också på flödet i historien då den ena texten vid ett tillfälle hoppar i tid.  

Om texterna hade varit mer jämbördiga hade man på ett mer säkert sätt kunnat kontrollera de 

individuella skillnaderna mellan försökspersonerna och de olika ljudexemplen. Då hade man 

också kunnat komma förbi problemet med försökspersonernas olika förmåga att ta till sig en 

text. Därmed hade man kunnat fokusera mer på de individuella skillnaderna i att ta till sig de 

olika texterna i olika ljudkvalité. Detta hade troligtvis gett mer ett mer signifikant resultat 
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istället för beräkningarna av de genomsnittliga skillnaderna mellan de olika texterna och 

lyssnargrupperna.  

 

För att kunna få ett statistiskt säkert resultat vid denna typ av test krävs många förbättringar i 

själva testförfarandet. Det går inte att utesluta att slumpen kan ha haft inverkan på reslutatet.  

Slutsats: 

Det framkommer stora spridningar i resultaten mellan de olika försökspersonerna och de olika 

texterna. Resultaten från de genomsnittsberäkningar som gjordes mellan grupperna ger en 

marginell skillnad, till fördel för full bandbredd, men kan på grund av spridningen inte anses 

vara signifikant. Det går således inte att säkert säga att det är svårare att ta till sig 

informationen som förmedlats i  telefonexemplen.  

När man studerar resultaten i form av skillnader i antalet rätt mellan de olika ljudkvalitéerna 

hos de enskilda försökspersonerna så tycks texten som spelades upp i full bandbredd ge 

marginellt fler rätt är den som var bandbegränsad. Skillnaden är dock även här för liten för att 

anses vara statistikt säkerställd. 

Resultaten från enkätundersökningen visar att 14 av 20 av försökspersonerna någon gång har 

stört sig på ljudkvalitén hos telefonintervjuer i radio. 7 av 20 svarade också att det kändes 

tröttsamt att lyssna på telefonexemplen. Detta tycks inte ha haft någon större inverkan på 

resultaten från studien men det borde kanske ses som en anledning i sig att försöka begränsa 

användningen av telefonintervjuer i radiosändningar. 

För att få fram tydligare resultat, gällande lyssnarens förmåga att tillgodogöra sig information 

i en telefonintervju, så behöver metoden ses över och utvecklas ytterligare.  
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Bilagor: 

Bilaga 1: Text, ”Kriget”:  

 

I år är det 40 år sen kriget i biaffra. Många av er minns kanske den lilla 

instängda enklaven i Nigeria i Västafrika som ville göra sig fri och som 

flygargreven Karl-Gustav von Rosen bombarderade med säckar med mat. 

Många minns bilderna av små allvarliga svart barn med uppsvullna magar, 

Biaffra-barnen. Det var första gången Afrikas svält kom in i svenska 

vardagsrum. Det var mitt första möte med Afrika. Jag var 26 år och utsänd 

medarbetare för aftonbladet. Det enda sättet att ta sig till biaffra var att flyga 

med hjälpplanen från den dåvarande portugisiska kolonin Saotomé i havet 

utanför Nigeria. Jag flög in med de norska kyrkornas nödhjälp. Jag satt på 

metallgolvet mellan balar av fastsurrad torkad fisk som norrmännen ansåg att 

biaffra-barnen behövde. Det var ett gammalt propellerplan och vi kom med 

släckta lampor in över Nigeria sent en natt. Allt måste ske i mörkret för Nigeria 

försökte skjuta ner alla hjälpplan. Då vi flugit en stund såg jag granna röda och 

gula fyrverkeripjäser explodera under oss. Jag trodde vi passerade en karneval 

eller liknande festligt tills den norska piloten sa på sitt hurtiga, norska vis: Nå 

skuter de på oss da. Men vi flög som tur var högre än vad deras luftvärn kunde 

skjuta. Landningen blev dramatisk. Under några sekunder lyste landningsbanan 

upp nere i djungeln för att genast släckas igen. Det var för att ge piloten en vink 

om var vi skulle gå ner. Men vinken uppfattades även av det nigerianska 

bombplanet som befann sig i närheten i väntan på oss och på ljuset från marken. 

Vi hörde explosionen och såg eldskenet då bombplanets bomber träffade 

marken. Vårt plan sänkte sig hastigt och jag hann se en liten öppning i djungeln 

och med en duns hade vi landat. Senare såg jag att det fanns svarta hål i 

djungeln intill flygfältet där hjälpplan som missat landningsbanan hade gått ner. 

Nu var det kolsvart ute. Så kom ett kraftigt gul rött eldsken och ny dov smäll i 

närheten. Det var nigerianernas sista bomb den natten. Vår plan stannade med 

vrålande propellrar och jag hoppade ut. En man vinkade med en ficklampa. Det 

var Gudmund från röda korset som väntade med en jeep. Vi for snabbt därifrån 

på en skumpande djungelstig. Den natten hörde jag på BBC att Nigeria hade 

totalförstört Oli airstrip, Biaffras enda flygfält. Hur ska jag nu komma härifrån 

undrade jag. Men BBC hade fel, oli airstrip gick inte att totalförstöra. Det var 

bara att fylla igen gropar och hål och så kunde planen landa igen. 
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Bilaga 2: LIX, ”Kriget” 

 

Textens läsbarhetsindex är 36, vilket innebär att den klassificeras som 

lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.  
Nedan visas hur läsbarhetsindex (LIX) har beräknats samt hur det kan 

tolkas. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller 

svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt 

vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.  

Beräkning 

Antal meningar (M): 71 

Antal ord (O): 781 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 

163 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = 

O / M): 11 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 

20,87 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 

36 
 

Tolkning 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 

40 

Lättläst, skönlitteratur, 

populärtidningar 

40 - 

50 

Medelsvår, normal 

tidningstext 

50 - 

60 

Svår, normalt värde för 

officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 
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Bilaga 3: Text, ”Båten”: 

 

Långt ute i Atlanten utanför Afrikas västkust ligger Santa Helena. Den brittiska ön där 

kejsar Napoleon upplevde sina sista dagar. Inga passagerarplan kan landa där så man 

måste komma med båt. Från Kapstaden tar det fem dagar. Vi var med en gång på den 

båten. Vi och ett 80-tal medlemmar ut det franska Napoleon-samfundet. På samma 

fartyg fanns också över 600 britter på jorden runt-resa. Fransmännen var på 

Napoleansk pilgrimsfärd. Många av dem hade sparat hela livet för upplevelsen. Att en 

gång få se huset där Napoleon hade hållits i husarrest och tillslut avlidit, sjuk och 

deprimerad. Det fanns ingen kontakt mellan de brittiska och de franska passagerarna 

på fartyget. 100 års-kriget mellan England och Frankrike tog aldrig slut om ni tror det. 

Vi i Napoleon-samfundet var väl förberedda. Varje dag hade vi seminarier om och 

omkring Napoleon. Vi fick höra att den franska generalkonsuln på ön förberedde sitt 

livs största cocktailparty. Aldrig hade han fått 80 franska gäster på en gång. Vi kände 

oss laddade och förväntansfulla. Vi hade fått instruktioner om var vi skulle samlas på 

båten för att gå i småbåtarna som skulle föra oss till land. Passagerarfartygen kunde 

inte förtöjas vid själva ön. Klipporna är för branta. Dyningarna är för höga. Den femte 

dagen på fartyget från Kapstaden var inne och då, redan före soluppgången, tog jag 

mig en promenad på däck och mötte franska medresenärer. De var uppklädda. Många 

av dem hade satt på sig medaljer och ordnar som deras förfäder en gång hade fått av 

kejsaren. De spanade mot horisonten under stort allvar. I gryningen såg vi ön. Som 

väldiga vassa svarta drakvingar reste sig Santa Helena ur havet. Runt ön kunde vi se en 

vit kant av fradga. Det var havsvågor som slog mot lavaklipporna. Det berättas att då 

Napoleon för första gången såg de höga klipporna fällde han stum ihop sin kikare och 

gick under däck. Han förstod att han aldrig skulle komma levande därifrån. Det är 

närmare 2000 kilometer till närmaste land, Angolas kust i Västafrika. Santa Helena 

kom närmare. Nu kunde vi se huvudstaden Jamestowns färggranna hus på kullar nere 

vid hamnen. Vi såg hur två motorbåtar lade ut från ön. Båtarna åkte berg och dalbana i 

de höga dyningarna. Det var tullen, emigrationsmyndigheterna, posten och några 

souvenir försäljare som kom ombord på vårt fartyg. Vana sjömän som de var klättrade 

de vigt upp för repstegarna som hade rullats ut för dem. Vi var alla otåliga på att få gå i 

land men vi måste vänta, sa vår kapten, en vitskäggig brittisk sjöbjörn. Han sa att 

dyningarna var så höga att det var sju meters skillnad mellan högsta och lägsta punkten 

i hamnen. Och det var alldeles för farligt för otränade pensionärer från Frankrike att 

hoppa iland där.  
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Bilaga 4: LIX, ”Båten” 

 

Textens läsbarhetsindex är 34, vilket innebär att den klassificeras som 

lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.  
Nedan visas hur läsbarhetsindex (LIX) har beräknats samt hur det kan 

tolkas. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller 

svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt 

vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.  

Beräkning 

Antal meningar (M): 80 

Antal ord (O): 827 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 

201 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = 

O / M): 10,34 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 

24,3 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 

34 
 

Tolkning 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 

40 

Lättläst, skönlitteratur, 

populärtidningar 

40 - 

50 

Medelsvår, normal 

tidningstext 

50 - 

60 

Svår, normalt värde för 

officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 
 

 

  



21 
 

Bilaga 5: Text, Försöksomgång 1 & 2 

 

Text: Försöksomgång 1 

 Välkomna kära lyssnare denna kyliga söndag eftermiddag. Det var bara 14 

grader i morse vid hornstull. Nu tror ni säkert att det kommer handla om historia 

och Det gör det också lite. Histora ligger ju mig varmt om hjärtat men för många 

är histora något som är stort och märkvärdigt och uttalas helst med lite darr på 

rösten. I högtidstal brukar det heta att vi ska lära av historien trots att hela 

mänsklighetens utveckling är beviset för att vi egentligen ingenting lärt av den. 

Själv insåg jag för länge sen att vi dessvärre bara kan lära oss en enda sak av 

historien, nämligen att allting förändras. Ingenting är beständigt. Man behöver 

bara se sig själv i spegeln då och då för att få denna sanning bekräftad.  

 

 

 

 

Text: Försöksomgång 2 

Det fanns en tid för inte så länge sen då en yngling hade smörja i håret för att få 

det att ligga ner. Nu har han smörjan för att håret ska stå upp. Det fanns en tid då 

man hade korgbollsskor och inte sneakers, då en keps var en platt mössa med 

kort skärm och absolut inte en basebollsmössa. Jeans hette farmarbyxor då de 

dök upp för första gången i min barndom i helsingfors. Och ingen, abslólut 

ingen vuxen man skulle drömma om att gå på teatern i såna benklädnader och på 

krogen hade man absolut inte kommit in med dom.  
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Bilaga 6, Enkät 

 

Testnummer:  1 2        3        4 

 

Försöksomgång 1: 

 

Hur varmt var det ute på morgonen? 

 

Var någonstans var det så varmt? 

 

Vad är det enda han har lärt sig av historien? 
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Försöksomgång 2: 

 

Vilket är dagens ord för det som han beskriver som korgbollsskor? 

 

Vad kallades jeans när de först dök upp? 

 

Var växte han upp? 

 

Vilka två offentliga miljöer beskriver han som ställen där det förr i tiden hade 

varit otänkbart att bära jeans? 
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Del 1: 

För hur länge sedan var kriget? 

Var ägde det rum? 

Hur såg barnen på bilderna därifrån ut?  

Vilket problem var det som för första gången nådde svenskarnas medvetande? 

Hur gammal var mannen när han reste dit? 

Vilket företag jobbade han för? 

Vilken hjälporganisation hjälpte honom in i landet? 

Vilket livsmedel fraktades i planet? 

Vilka färger hade artilleripjäserna som exploderade under planet? 

Hur signalerade landningsbanan sin position? 

Varför fanns det hål i djungeln omkring landningsbanan? 

Vad hette mannen som mötte honom på landningsbanan? 

Vad använde mannen för att påkalla uppmärksamhet? 

Hur tog de sig från landningsbanan? 

Varför gick inte landningsbanan att totalförstöra? 
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Del 2: 

I vilket världshav utspelar sig historien? 

Vad hette ön? 

Varifrån utgick båtturen? 

Hur många fransmän var med på båten? 

Hur många britter var med på båten? 

Vad kallades fransmännens organisation som de reste med? 

Vad förberedde den franska generalkonsuln på ön inför deras ankomst? 

Vilken tid på dygnet kom de fram till ön? 

Öns utseende beskrevs som svarta vassa vad då? 

Vad gjorde Napoleon när han såg ön för första gången? 

Vilken nation har det närmaste fastlandet från ön sett? 

Hur långt var det till fastlandet? 

Vad hette huvudstaden på ön? 

Vilka ämbeten hade de som kom ombord från de små båtarna? 

Hur många små båtar var det? 
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Enkät:   

Fyll i uppgifterna nedan genom att skriva, ringa in alternativ eller kryssa i 

rutorna. 

Ålder:          Kön:  

          Man                               Kvinna 

 

Utbildning: 

Musiker     Musiklärare   Ljudteknik     Radio           TV        Upplevelse      

Annan   

 

 

Hur ofta lyssnar du på radio? 

Dagligen,  5-6 ggr/vecka,  3-4 ggr/vecka,  2-1 ggr/vecka,  1-3 ggr/månad,  1-3 ggr/år,  

aldrig 

 

 

Hur  länge brukar du lyssna vid varje tillfälle? 

   >10 h            5-10 h             3-5 h            2-3 h            1-2 h         30min-1 h      <30min 

 

Vilka kanaler brukar du lyssna på? Ringa in alternativen. 

P1      P2      P3      P4      RixFM      Lugna Favoriter      PiteFM      Bandit      

NRJ      
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Mix Megapol      The Voice      Andra:  

Har du någon gång känt dig störd av ljudkvalitén i en 

telefonintervju i radio? 

 

Ja:  Nej:   Vet ej: 

 

Kändes det tröttsamt att lyssna på telefonexemplen? 

 

Ja:  Nej:   Vet ej: 

 

Har du några egna åsikter om telefonintervjuer i radio? 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


