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Abstract 
De specifika syftena med studien var att undersöka om (a) taluppfattningen 
förbättras om man i en liten display får se den som talar, jämfört med om ingen 
bild alls visas, och om (b) taluppfattningen förbättras då kontextuella ledtrådar 
presenteras i samband med ett talat meddelande. Studien syftade även till att ta 
reda på deltagarnas upplevelser och inställning till tekniken. Därför 
genomfördes (a) en datainsamling av objektiv data i form av ett 
talåtergivningstest, och (b) ett videosamtal via mobiltelefon samt en insamling 
av subjektiv data i form av intervju, med 10 deltagare med hörselnedsättning. 
 
Resultatet av studien visade att både visuell och kontextuell information ökade 
taluppfattningen för deltagarna i studien, vilket innebär att videosamtal har 
potential att fungera som ett hjälpmedel för denna användargrupp.  
 
Ur intervjun framkom bland annat att hälften av deltagarna ansåg att 
konversationen förenklades med videosamtal, och hälften att den försvårades. 
De deltagare som tyckte att konversationen försvårades uppgav som skäl att 
ljudet kom före bilden i samtalet vilket gjorde det svårt att läppavläsa 
samtalspartnern. Det framkom även, främst från de deltagare som ansåg att 
videosamtalet förenklade konversationen, att ansiktsuttryck och gester 
underlättade förståelsen och gjorde samtalet mer personligt.  
 
Nyckelord: Talkommunikation; hörselnedsättning; talavläsning; läppavläsning; 
kontext 
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1. Inledning 
I Sverige har 13% av befolkningen någon grad av hörselnedsättning 
(Hörselskadades Riksförbund, n.d.). Att ha en hörselnedsättning innebär att vara 
mer eller mindre beroende av att kunna se den man pratar med för att på så sätt 
kunna uppfatta till exempel läpprörelser och ansiktsuttryck (Specialpedagogiska 
institutet, n.d.). Att samtala i telefon kan därför vara problematiskt för individer 
med hörselnedsättning. Videotelefoni däremot, erbjuder möjligheten att se sin 
samtalspartner och på så sätt dra nytta av visuella ledtrådar. Tidigare forskning 
kring hörselnedsättning och videotelefoni har visat att audiovisuella talsignaler, 
det vill säga då tal presenteras för mottagaren i form av både ljud och bild på 
den som talar, ger bättre taluppfattning än om talet presenteras endast auditivt 
(Frowein, Smoorenburg, Pyters & Schinkel, 1991), vilket gäller även då bilden 
består av ett datoranimerat ansikte (Siciliano, Williams, Beskow & Faulkner, 
2002). 
 
Det finns idag särskilda hjälpmedel för individer med hörselnedsättning i form 
av bland annat stationära videotelefoner, som kan föreskrivas av landstinget 
under förutsättning att individen i fråga bedöms ha behov av detta. 
Möjligheterna för landstinget att föreskriva videotelefon är dock begränsad 
(Infomedica, 6 oktober 2004).  
 
Mobil videotelefoni har fördelen att den är smidig och relativt billig att skaffa 
eftersom tekniken är utvecklad för allmänheten. Mobil videotelefoni kan också 
erbjuda mer rörelsefrihet än ett stationärt hjälpmedel, vilket i sin tur kan 
innebära en ökad trygghets- och frihetskänsla då mobiltelefonen kan bäras med 
överallt.  
 
Ett potentiellt problem med videosamtal via mobiltelefon är dock att displayen 
och därmed bilden på samtalspartnern blir mycket begränsad. Storleken på 
bildrutan gör att detaljer som läpprörelser blir små och därmed kan vara svåra att 
urskilja för de individer som har behov av detta. Tidigare forskning kring 
videotelefoni har främst undersökt större bildstorlekar. I en studie gällande 
audiovisuell och auditiv taluppfattning gjord av Frowein et al (1991), användes i 
ett av experimenten två bildstorlekar som mätte 23 respektive 13 cm diagonalt, 
samt två olika bildformat. Bildformat innebar här hur mycket av användaren 
som syns i bild. De bildformat som testades i detta fall var huvud och midja 
samt huvud och axlar. Resultatet från denna studie visade inga signifikanta 
skillnader i taluppfattningsprestation, det vill säga antal korrekt återgivna 
stavelser, till följd av vare sig bildstorlek eller bildformat.  
 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida 
individer med hörselnedsättning kan använda videosamtal via mobiltelefon som 
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ett hjälpmedel vid distanskommunikation. Syftet var även att få en uppfattning 
om deltagarnas inställning till att använda tekniken som ett hjälpmedel. 
 
2. Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att ge en överblick över hörselnedsättning, hjälpmedel 
vid hörselnedsättning, och videotelefoni. 
 
2.1. Hörselnedsättning  
I Sverige har cirka en miljon människor nedsatt hörsel. Hälften av dessa är under 
65 år. Hörselnedsättning förekommer ofta i kombination med andra 
hörselskador, till exempel tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. 
Dessa hörselskador yttrar sig genom till exempel störljud i örat och yrsel. 
Individer med hörselnedsättning utgör därför en mycket heterogen grupp - ingen 
hörselnedsättning är den andra lik (Hörselskadades Riksförbund, n.d.). 
 
Hur en hörselnedsättning yttrar sig beror på vilken typ av hörselnedsättning det 
rör sig om, och graden av hörselnedsättning. Dessa faktorer presenteras i detta 
avsnitt. 
 
2.1.1.  Typer av hörselnedsättning 
Hörselnedsättningar delas in efter skadans lokalisering, i två huvudgrupper. 
Dessa grupper är ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning 
(Specialpedagogiska institutet, n.d.).  
 
2.1.1.1. Ledningshinder 
Ledningshinder innebär en skada i örats ljudledande funktion, det vill säga 
ytterörat eller mellanörat eller bådadera, till exempel i form av skada på 
trumhinnan eller inflammation i mellanörat (Specialpedagogiska institutet, n.d.). 
Ett ledningshinder orsakar en försvagning av ljudet, det vill säga ljudet upplevs 
komma från ett längre avstånd. Denna typ av hörselskada kan oftast förbättras 
genom användning av hörapparat, och ett maximalt ledningshinder är 60 dB 
hörselförsämring. 
 
2.1.1.2. Sensineural hörselnedsättning 
Sensineurala hörselnedsättningar är den största gruppen av hörselskador 
(Specialpedagogiska institutet, n.d.). Denna skada kan vara medfödd eller en 
konsekvens av en sjukdom som till exempel påssjuka eller 
hjärnhinneinflammation, och är även ärftlig. Den kan också uppkomma i 
samband med bullerskada. Sensineural hörselnedsättning innebär att ljud hörs 
svagare eller blir förvrängda, och kan endast till viss del förbättras genom 
användning av hörapparat. Att enbart höja volymen på till exempel telefonen, 
eller prata högre, behöver därför inte innebära att en individ med 
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hörselnedsättning hör bättre, detta beror på vilken typ av skada individen har. 
Istället kan det underlätta att tala långsamt och tydligt med tydliga läpprörelser, 
och att försöka se till att samtalet sker i en lugn miljö utan sorl eller buller i 
bakgrunden (Nilsson, 4 mars 2004). 
 
En sensorineural skada försämrar oftast förmågan att uppfatta toner i höga 
frekvenser. Tonhöjden på ljud mäts i enheten Hertz (Hz), och en Hz motsvarar 
en svängning per sekund. Få svängningar, till exempel 125 Hz, ger ett mörkt 
basljud, medan många svängningar, till exempel 16 000 Hz, ger ett ljust 
diskantljud. Konsonantljud ligger högre på tonskalan än vokaler och har relativt 
svag ljudstyrka, vilket medför att redan en måttlig skada kan påverka förmågan 
att uppfatta konsonantljud (Specialpedagogiska institutet, n.d.).  
 
2.1.2 Grad av hörselnedsättning 
Ljudstyrka mäts i enheten decibel (dB). Med ljudstyrka menas starka respektive 
svaga ljud. Vissa ljud är för svaga för att vi ska kunna uppfatta dem, vilket 
innebär att de ligger under vår hörtröskel. Denna tröskel är högre för personer 
med hörselnedsättning än för normalhörande (Specialpedagogiska institutet, 
n.d.). Normal hörsel innebär en hörtröskel på 0–20 dB, lätt hörselnedsättning har 
en hörtröskel på 20–40 dB, och måttlig hörselnedsättning har hörtröskeln 40–60 
dB. En hörtröskel på över 60 dB kan därmed kategoriseras som en grav 
hörselskada.  
 
I figur 1 nedan visas exempel på ljudkällor och vilka ljudnivåer de skapar, vilket 
illustrerar vilka ljud en individ som ligger vid en viss hörtröskel kan uppfatta.  
 
 

Ljudnivå 
i dB  Ljudkälla 

0   

10  
   

Prassel av löv 

20    Viskning 
30   Innemiljö 

40  
   

Dämpad radio 

50  
  

Lågmält samtal 

60    Vanligt samtal 
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70  
  

Personbil 

80    Starkt trafikerad 
väg 

90  
    

Tung lastbil 

100     Motorsåg 

110   Bergborr 
120    Propellerplan 
----- --- Smärtgräns----  --------------- 
130    Nithammare 

140      Jetmotor 

 
Figur 1. Specialpedagogiska institutet. Hörselboken: Fakta. 
Hämtat 3 december 2004, från http://www2.sit.se/orebro/horselboken/fakta/fof.htm 
 
2.2. Hörselnedsättning och hjälpmedel 
Som tidigare nämnts är möjligheten till talavläsning, det vill säga möjligheten att 
kunna se läpprörelserna på den som pratar, och att kunna se ansiktsuttryck och 
gester, viktig för individer med hörselnedsättning. Att kommunicera via telefon, 
då enbart auditiv information kan förmedlas, kan därför vara problematiskt för 
denna grupp. Av dem som har en hörselskada kan omkring 150 000 personer 
som är 16 år och äldre inte utan svårighet höra vad som sägs i samtal i telefon, 
vilket räknas som grav hörselnedsättning (Hjälpmedelsinstitutet, 6 april 2004).  
 
Vissa typer av hörselnedsättningar kan dock mildras med hjälp av hörapparat. 
Hur hörapparater fungerar förklaras i detta avsnitt. När det gäller hjälpmedel för 
kommunikation är sms och e-post exempel på två alternativ till telefon för 
distanskommunikation, men det finns även särskilda hjälpmedel för personer 
med hörselnedsättning. Några alternativ presenteras i detta avsnitt.  
 
2.2.1. Hjälpmedel för kommunikation 
I detta avsnitt presenteras några av de hjälpmedel för distanskommunikation 
som finns för individer med hörselnedsättning idag: Texttelefon, fax, 
videotelefon och totalkonversation. Även forskningsprojektet SYNFACE 
presenteras. 
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2.2.1.1. Texttelefon och fax 
Texttelefonen förmedlar text och gör det möjligt för hörselskadade att både 
ringa och ta emot samtal (Infomedica, 6 oktober 2004). En texttelefon består av 
en skrivterminal med tangentbord och en bildskärm eller ett teckenfönster, som 
ansluts till ett teleuttag tillsammans med en telefon. En dator, ett speciellt 
program och ett modem kan också fungera som en texttelefon. Texttelefoner 
föreskrivs via landstinget. Med texttelefon kan man ringa direkt till andra 
innehavare av texttelefon. För samtal mellan texttelefon och vanlig telefon tar 
man hjälp av en förmedlingstjänst för texttelefoni. Personer som av olika 
anledningar inte kan använda en texttelefon, kan istället få en fax föreskriven av 
landstinget. 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Hjälpmedelsinstitutet. Diatext IV. Hämtat 3 december 2004, från 
Hjälpmedelsinstitutets produktdatabas HIDA, http://80.80.24.87 
 
2.2.1.2. Videotelefon 
Om inte en texttelefon fyller behovet för en person med hörselnedsättning finns 
det från och med år 2000 en begränsad möjlighet för landstinget att föreskriva 
videotelefon. En videotelefon förmedlar en rörlig bild på den man talar med 
(Infomedica, 6 oktober 2004). 

 
 
  
 
 

 
Figur 3. Hjälpmedelsinstitutet. Aethra Theseus. Hämtat 3 december 2004 från 
Hjälpmedelsinstitutets produktdatabas HIDA, http://80.80.24.87  
 
2.2.1.3. Totalkonversation 
Totalkonversation innebär att kunna använda både tal-, skrift- eller teckenspråk i 
sin konversation, samtidigt. För individer med hörselnedsättning innebär detta 
att kunna tala till, och få tal tillbaka från, sin konversationspartner, till exempel 
en normalhörande, och samtidigt få en bild av denne som hjälp för talavläsning. 
Om missförstånd skulle uppstå kan textkommunikation användas för att 
förtydliga (Omnitor, n.d.). 
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Figur 4. Totalkonversationsterminalen Allan eC:s gränssnitt. Bild från besök på Omnitor i 
Stockholm. 
 
2.2.1.4. SYNFACE 
SYNFACE är ett forskningsprojekt som leds av institutionen för tal, musik och 
hörsel på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Målet med 
projektet är att utveckla ett hjälpmedel för hörselskadade telefonanvändare, 
genom att återskapa munrörelserna hos den man pratar i telefon med, med hjälp 
av ett konstgjort ansikte. SYNFACE består av ett datorprogram, och används 
genom att man ansluter telefonen till sin dator. När man använder telefonen har 
man då möjlighet att avläsa det konstgjorda ansiktets munrörelser. Endast den 
som har hörselnedsättning behöver ha datorprogrammet, vilket är en fördel 
jämfört med många andra hjälpmedel där även den man ringer till behöver ha 
tillgång till tekniken för att kommunikationen ska fungera (KTH, n.d.). Nedan 
visas ett exempel på hur SYNFACE gränssnitt kan komma att se ut. 
 

  
Figur 5. KTH. SYNFACE. Hämtad 3 december 2004, från   
http://www.speech.kth.se/synface/svenska.htm 
 
2.2.2. Hörapparat  
Cirka en tredjedel av alla individer med hörselnedsättning använder hörapparat 
(Hörselskadades Riksförbund, n.d.). Det finns flera olika typer av hörapparater. 
Det som skiljer dem är hur de är placerade i förhållande till örat 
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(Specialpedagogiska institutet, n.d.). Syftet med hörapparaten är att förstärka 
svaga ljud så att de blir hörbara, att begränsa starka ljud, samt att skapa balans 
mellan bas- och diskantljud.  
 
2.2.2.1. Så fungerar en hörapparat 
En hörapparat består vanligtvis av mikrofon, förstärkare, telespole, kontroller för 
volym, hörtelefon, batteri samt öroninsats. Telespolen gör att hörapparaten kan 
ta upp ljud på elektromagnetisk väg från en teleslinga som är kopplad till 
ljudkällan. I en bullrig miljö är det mycket svårt för individer med nedsatt hörsel 
att uppfatta vad någon säger även om de använder hörapparat, eftersom 
hörapparaten fungerar på så sätt att mikrofonen förstärker allt som hörs, även 
oönskade ljud. En teleslinga gör att hörapparatanvändaren bara hör det ljud som 
sänds ut från den önskade ljudkällan eller ljudanläggningen, till exempel en 
mobiltelefon (Bo Edin AB, n.d.).  
 
2.2.2.2. Hörapparat och mobiltelefon 
Mobiltelefoner kan ge upphov till störningar i vissa hörapparater. Det är den 
elektromagnetiska strålningen från mobiltelefonens antenn som ger upphov till 
störningen, som låter som ett smatter. Ju mindre avståndet är mellan 
hörapparaten och mobiltelefonen, desto större är risken för störning. Om 
hörapparaten är utrustad med telespole kan det vara bra att välja en mobiltelefon 
med uttag för handsfreeslinga. Anledningen till detta är att användaren då 
slipper hålla mobiltelefonen intill örat, vilket kan minska störningarna från 
mobiltelefonen, samt att ljudet kommer direkt till örat. Handsfreeutrustningen är 
ett tillbehör till mobiltelefonen som består av en mikrofon och en eller två så 
kallade hörtelefoner som placeras i örat eller öronen. För att 
handsfreeutrustningen ska fungera tillsammans med hörapparaten krävs att den 
är anpassad till hörapparaten, antingen i form av en teleslinga att bära runt 
halsen, eller som slingkrok att hänga på det öra där hörapparaten finns 
(Brändström & Lyche, 2002). 
 

2.3. Videotelefoni 
Många hjälpmedel för distanskommunikation har gemensamt att de kräver att 
båda samtalsparter har tillgång till tekniken. Eftersom tekniken är 
specialutvecklad och främst införskaffas av nära anhöriga till användaren, kan 
detta begränsa antalet individer som en användare kan kontakta. En annan 
nackdel är att alla ovan nämnda system är mer eller mindre klumpiga och svåra 
att bära med sig, systemen är först och främst stationära och gjorda för att 
användas i hemmet. 
 
En ny typ av teknik, 3G, gör det möjligt för allmänheten att använda sig av 
videotelefoni via mobiltelefon. 3G är det vardagliga namnet på en standard som 
heter UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, vilket syftar på 
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tekniken bakom telefonsystemet. Uttrycket 3G står för tredje generationens 
mobiltelefoni. GSM (Global System for Mobile Communication), som är det 
vanligaste systemet idag, är den andra generationens mobiltelefoni. Den största 
skillnaden mellan 3G och GSM är att 3G har större överföringshastighet – det 
går cirka 40 gånger snabbare att skicka och ta emot data med 3G - tekniken, 
vilket gör videosamtal möjligt (Post-och telestyrelsen, n.d.). 
 
Videotelefoni innebär kommunikation på avstånd via terminaler som överför 
rörliga bilder mellan en sändare och en mottagare. Denna definition säger 
ingenting om hur bra bildkvaliteten bör vara. En bra bildkvalitet är dock 
grundläggande när det handlar om kommunikation med talavläsning, om 
individer med hörselnedsättning ska kunna dra nytta av möjligheten att få stöd 
från läpprörelser och ansiktsuttryck från sin samtalspartner (Brodin et al, 1999).  
 
I detta avsnitt beskrivs olika kvalitetsfaktorer hos videotelefoni, och även vad 
dessa faktorer innebär för individer som använder sig av talavläsning. 
 
2.3.1. Kvalitetsfaktorer hos videotelefoni 
Följande faktorer är relevanta när det gäller att avgöra kvalitet hos videotelefoni 
för individer med hörselnedsättning: bildupplösning, tidsupplösning, bildstorlek, 
bildöverföringshastighet, audiovisuell synkronisering och bildformat (Revelius, 
1997). Varje terms innebörd förklaras i detta avsnitt. Dessa faktorer interagerar 
på så sätt att effektiviteten hos en utrustning är beroende av alla dessa faktorer 
tillsammans.  
 
2.3.1.1. Bildupplösning 
Bildupplösning är ett mått på den överförda bildens skärpa, och mäts i tätheten i 
pixlar i en bild per tum (ppi). Bildupplösningen i en bild anges som antalet 
pixlar per horisontell rad multiplicerat med antalet pixlar per vertikal rad. Det 
finns två mått på bildupplösning som är vanligt förekommande när det gäller att 
avgöra videokvalitet: CIF (Common Interchange Format) som har 352 * 288 
pixlar, och QCIF (Quarter Common Interchange Format) som består av 176 * 
144 pixlar (Revelius, 1997).  
 
2.3.1.2. Tidsupplösning 
Tidsupplösning kan även kallas bildhastighet eller bildväxlingshastighet, och 
avser hastigheten i bildöverföringen, det vill säga hur många bilder som visas på 
bildskärmen per sekund. Tidsupplösning mäts i fps (frames per second) eller i 
hertz (Hz), det vill säga bilder per sekund. Alltför låg bildöverföringshastighet 
kan resultera i ryckigheter i bilden, eftersom information går förlorad. En annan 
konsekvens av alltför låg bildöverföringshastighet i videotelefonisammanhang 
kan vara att ljud och bild förlorar sin synkronisering. Med andra ord uppdateras 
inte bilderna tillräckligt ofta för att följa med i ljudets hastighet, vilket innebär 
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att till exempel läpprörelser inte överensstämmer med ljudet (Revelius, 1997). 
Enligt Frowein, Smoorenburg, Pyters & Schinkel (1991) förbättras förmågan att 
talavläsa en videobild ju närmare tidsupplösningen kommer 15 Hz. En ökning 
av tidsupplösningen från 15 Hz resulterar enligt Frowein et al (1991) inte i 
förbättrad talavläsningsförmåga.  
 
2.3.1.3. Bildstorlek 
Bildstorleken är detsamma som storleken på bildskärmen. Denna mäts diagonalt 
i cm eller tum (”). Vid samma bildupplösning kan en alltför liten bild försvåra 
avläsningen av läppar men kan samtidigt avge bättre skärpa, medan en alltför 
stor bild kan betyda bättre avläsning men sämre skärpa (Revelius, 1997). 
Bildstorlek och bildupplösning är därför båda bidragande faktorer till skärpan i 
en överförd bild. 
 
2.3.1.4. Bildöverföringshastighet 
Denna term avser antalet data eller bitar som överförs per given tidsenhet i det 
använda nätverket (kbit/s). De vanligaste hastigheterna är 64 kbit/s och 112 
kbit/s. Generellt gäller att 112 kbit/s ger snabbare bildöverföring än 64 kbit/s. 
Bildöverföringshastigheten beror även på hur kapaciteten i nätverket utnyttjas 
(P. Eliopoulos, Scandinavian product manager på Tre, personligt samtal 24 mars 
2004).  
 
2.3.1.5. Audiovisuell synkronisering 
Audiovisuell synkronisering är detsamma som hur väl ljud och bild samspelar 
då dessa överförs mellan två parter. Generellt tar bilder längre tid att sända än 
ljud eftersom bilder kräver mer överföringskapacitet, och därför uppkommer en 
fördröjning av bilden i förhållande till ljudet. Enligt Omnitor i Stockholm gör ett 
synkroniseringsfel av detta slag,  det vill säga då ljudet kommer före bilden, på 
mer än 0,4 sekunder att videotelefonen blir oanvändbar för läppavläsning (se 
Appendix D).  
 
2.3.1.6. Bildformat 
Med bildformat menas vilken del av kroppen som visas på bildskärmen. Enligt 
Revelius (1997) förekommer i huvudsak tre olika bildformat i 
videotelefonisammanhang; endast huvud, huvud och axlar, samt huvud och 
midja. Vilket bildformat som är bäst för läppavläsning hänger, rent logiskt, ihop 
med den bildstorlek som finns till förfogande 
 
3. Teori 
I detta avsnitt presenteras den forskning och de teorier som ligger till grund för 
föreliggande studie. Avsnittet behandlar två betydande forskningsområden: 
Talavläsning och informationsbearbetning. 
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3.1. Talavläsning 
Begreppet talavläsning innebär att uppfatta ett talat budskap genom observation 
av läpprörelser, kroppsspråk och ansiktsuttryck, utan tillgång till talljud 
(Rönnberg, 1995). Mer exakt kallas denna typ av talavläsning för visuell 
talavläsning, eftersom den enbart baseras på synintryck. Individer som har 
förmåga att höra, om dock begränsad, använder sig dock främst av audiovisuell 
talavläsning, vilket innebär att de använder sig av synintryck i kombination med 
den nedsatta hörseln. Även normalhörande individer har nytta av audiovisuell 
talavläsning, till exempel i bullriga miljöer (Specialpedagogiska institutet, n.d.). 
Individer med hörselnedsättning har i vissa fall betydligt bättre 
talavläsningsförmåga än normalhörande (Andersson & Lidestam, 2004; Lyxell, 
1994), och gemensamt för dessa individer är att de fått en hörselskada eller blivit 
döva i unga år. Färdigheterna i talavläsning kan till viss del bero på att de tränat 
upp förmågan, till exempel genom att öva upp koncentrationsförmågan eller 
förmågan att prioritera information (Lidestam, 2003). Med begreppet 
läppavläsning avses i denna uppsats avläsning av endast läppar. Läppavläsning 
kan ske antingen visuellt eller audiovisuellt. 
 
I detta avsnitt kommer begreppen visuell och audiovisuell talavläsning att 
presenteras. 
 
3.1.1. Visuell talavläsning 
Ord består av sekvenser av ljud, där varje ljud är ett fonem. Fonem är de minsta 
enheterna i ett språk, och används för att särskilja ord men är inte 
betydelsebärande i sig (Gleason & Ratner, 1998). Vissa fonem kan urskiljas 
genom visuell talavläsning, men detta bygger på att de artikuleras på ställen som 
är synliga, till exempel läppar och tunga. Mycket av vårt tal artikuleras dock på 
ställen som inte är synliga, till exempel stämbanden. Detta gäller till exempel 
fonemet /h/. De fonem vars artikulering är synlig i ansiktet kan även vara 
snarlika andra fonem, vilket bland annat gäller fonemen /v/ och /f/ (Lisker & 
Abramson, som hänvisas till i Lidestam, 2003). På grund av att vissa fonem 
artikuleras på ställen som är osynliga är visuell talavläsning en svår och 
uppmärksamhetskrävande uppgift för många individer som använder sig av 
talavläsning (Rönnberg, 1995). 
 
3.1.2. Audiovisuell talavläsning 
Den del av talet som vi uppfattar med hörseln kallas auditiva talsignaler 
(Lidestam, 2003). När auditiva talsignaler kompletterar visuell talavläsning 
kallas detta för audiovisuell talavläsning. Audiovisuell talavläsning innebär 
alltså att talavläsningen sker både genom att höra och att se den som talar. 
Audiovisuell talavläsning förutsätter därför att det finns en auditiv talsignal, om 
än otydlig. Det har även visat sig att den audiovisuella talsignalen ger bättre 
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talavläsningsprestation än vad den auditiva och visuella talsignalen ger 
tillsammans, en så kallad synergieffekt (Summerfield, 1983, 1987, som refereras 
till i Lidestam, 2003). 
 
Summerfield (refererad i Lidestam, 2003), menar att hörselnedsättning och oljud 
har samma effekt på talavläsning. Detta beror på att de ljud som produceras av 
stämbanden, och som därför är osynliga, inte påverkas av oljud eller de flesta 
fall av hörselnedsättning eftersom dessa ljud oftast ligger i de lägre frekvenserna 
i röstens spektrum. Ljud som beror på artikuleringsställe, till exempel läppar, 
svalg eller tunga, och som är synliga, ligger däremot oftast i höga frekvenser. 
Oljud och de flesta fall av hörselnedsättning har gemensamt att de har en negativ 
effekt främst på höga ljudfrekvenser. Syn och hörsel kompletterar på så sätt 
varandra väl då tal är otydligt på grund av oljud eller hörselnedsättning, 
eftersom fonetiska särdrag som är svåra att höra ofta är synliga och tvärtom. Att 
se den som talar är alltså att föredra vid en hörselnedsättning,  
 
3.2. Informationsbearbetning 
Kognitiv psykologi är ett område inom psykologin som handlar om hur 
människor uppfattar, lär sig av, kommer ihåg, och tänker om, information. 
Perception är den process som gör att vi kan känna igen och organisera de 
intryck, eller stimuli, vi får från vår omgivning (Sternberg, 1999). När vi känner 
igen och organiserar stimuli skapar vi percept. Ett percept är en mental 
representation av ett intryck, till exempel ett synintryck eller ett hörselintryck. 
Det finns i huvudsak två typer av teorier kring hur vår perception fungerar. De 
teorier som fokuserar på fysiska stimuli och dess påverkan på vår perception, 
kallas bottom-up-teorier, eller stimulusdrivna teorier. Det finns även en annan 
typ av teorier, som fokuserar på bland annat hur tidigare kunskap och 
förväntningar påverkar vår perception. Dessa teorier kallas top-down-teorier.  
 
I detta avsnitt beskrivs de kognitionspsykologiska termerna top-down- och 
bottom-up- bearbetning, och hur dessa samverkar. Syftet med avsnittet är att ge 
en förståelse för hur människan bearbetar information, och hur detta påverkar 
taluppfattningsprocessen. 
 
3.2.1. Informationsbearbetningsprocessen 
Den huvudsakliga bottomup-teorin är James J. Gibsons teori om direkt 
perception (Sternberg, 1999). Enligt Gibson är allt vi behöver för vår perception 
den information som vi får genom våra sinnen. Vi behöver därmed inga högre 
kognitiva processer som väver samman den information vi får genom våra 
sinnesintryck och våra tidigare erfarenheter. Enligt Gibson är vissa former som 
finns i vår ekologiska omvärld, till exempel de som ger information om djup, 
ledtrådar som hjälper oss att direkt skapa percept av olika objekts avstånd i 
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förhållande till sig själva eller till oss, utan att vi behöver tidigare erfarenhet av 
dessa former. 
 
Enligt denna syn på perception utgörs all information som vi behöver för att 
förstå vad vi ser av den information vi får via stimuli. En viktig teori inom 
topdown-teorierna, som motsäger detta, är teorin om konstruktiv perception, 
vars företrädare var Hermann von Helmholtz (Sternberg, 1999). Teoretikerna 
inom denna teori, de så kallade konstruktivisterna, menar att mottagaren av ett 
stimuli bygger upp en förståelse av detta stimuli genom att använda information 
från sina sinnen som grund, men också genom att använda andra 
informationskällor. Denna teori lägger tonvikten på hur högre kognitiva 
funktioner som intelligens spelar en viktig roll i vår perception. Enligt 
konstruktivisterna syn på perceptionsprocessen, bildar och testar vi hypoteser 
om percept baserat på olika informationskällor: våra sinnen, vår tidigare 
kunskap, och våra slutsatser. Även förväntningar och vad vi vet om kontexten 
spelar in.  
 
För att konkretisera processen, tänk dig att du kör bil på en väg du aldrig kört på 
förut. Du kommer till en korsning, där du ser en sexkantig röd skylt med vita 
bokstäver, som bildar ”ST_P”, eftersom en gren skymmer den näst sista 
bokstaven. Informationen från dina sinnen, i detta fall synen, säger dig att 
skylten består av en samling lösryckta och konstigt placerade bokstäver. Din 
tidigare erfarenhet däremot, säger dig att en skylt med den formen och färgen, 
placerad på ett sådant ställe, som innehåller dessa tre bokstäver, förmodligen 
betyder att du ska stanna bilen (Sternberg, 1999, s. 136-138). 

 
I de fall då kontexten har skapat starka förväntningar kring det som ska komma, 
eller i de fall då stimuli inte är tillräckligt specificerat (som i exemplet med 
STOP-skylten ovan), sker informationsbearbetningsprocessen till största delen 
top-down. Om kontexten istället är svag, eller stimuli är starka och meningsfulla 
för mottagaren, sker bearbetningsprocessen till största delen bottom-up. Detta 
eftersom bottom-up-bearbetning innebär en analys av stimuli, medan top-down-
bearbetning innebär mental bearbetning som bidrar med kontextuell kunskap 
(Samuelsson, 1993). Detta betyder att i situationer med ofullständiga stimuli där 
dessa inte kan ge tillräckligt med information, till exempel vid en 
hörselnedsättning, är vi till största delen beroende av vår tidigare kunskap, till 
exempel kunskap om kontexten, för att kunna känna igen, organisera och dra 
slutsatser kring de intryck som den auditiva informationen ger. 
 
Uppdelningen i topdown- och bottomup-teorier finns fortfarande kvar inom 
forskningen. När det gäller visuell talavläsning finns det forskning som har 
fokuserar på bottomup-bearbetning och menar att förmågan att utvinna så 
mycket som möjligt av den visuella talsignalen är grundläggande för 
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talavläsning (Bernstein, Demorest, & Eberhardt; Bernstein, Demorest, & 
Tucker; Bernstein, Iverson, & Auer; Demorest, Bernstein, & DeHaven; Iverson, 
Bernstein, & Auer, som hänvisas till i Lidestam & Beskow, 2004) Det finns 
också forskning som fokuserar på topdown-bearbetning och pekar på att högre 
kognitiva förmågor såsom arbetsminneskapacitet är vad som främst påverkar 
talavläsningsförmågan (Rönnberg et al; Rönnberg, Samuelsson, & Lyxell; 
Samuelsson & Rönnberg, som hänvisas till i Lidestam & Beskow, 2004; 
Rönnberg, 1995).  
 
Lidestam och Beskow (2004) hade bland annat syftet att undersöka vilka 
aspekter av den fonetiska informationen som är viktigast för perception av ord 
och meningar vid visuell talavläsning, det vill säga vad som är viktigast för att 
visuellt kunna känna igen ett ord eller en mening. Studien visade att förmågan 
att på ett ungefärligt sätt identifiera de konsonanter som är svårast att särskilja 
visuellt är viktigare än förmågan att kunna identifiera ett fåtal konsonanter helt 
korrekt - det antal konsonanter som kan urskiljas visuellt med relativ lätthet är 
mycket begränsat. Detta innebär enligt Lidestam och Beskow att all information 
som kan bidra till att reducera antalet möjliga ”kandidater”, det vill säga antalet 
konsonanter som mottagaren av den visuella signalen måste göra en ungefärlig 
identifiering av, borde underlätta perceptionen. Sådan information skulle till 
exempel kunna vara olika typer av kontextuell information, men det finns även 
andra typer av information som kan underlätta talavläsning, både visuell och 
audiovisuell, till exempel kroppsspråk och ansiktsuttryck (Lidestam, 2003).  
 
Information som kan underlätta visuell och audiovisuell talavläsning, kommer 
hädanefter att med ett gemensamt ord kallas för tilläggsinformation. Dessa delar 
presenteras mer ingående i nedanstående avsnitt. 
 
3.2.2. Tilläggsinformation 
Gemensamt för ovan nämnda typer av tilläggsinformation, det vill säga 
kroppsspråk, ansiktsuttryck och kontextuell information, är att de har visat sig 
underlätta visuell och audiovisuell talavläsning genom att de ger den språkliga 
informationen en semantisk inramning (Lidestam, 2003). Den semantiska 
inramningen gör att antalet aktiverade mentala associationer begränsas. På så 
vis fungerar tilläggsinformationen som ledtrådar till den språkliga 
informationens semantiska innehåll, det vill säga till vad den språkliga 
informationen handlar om. 
  
3.2.2.1. Kontextuell information  
Ett yttrande sker sällan utan en kontext. Vissa yttranden kan vara mer sannolika 
i vissa sammanhang än i andra, vilket gör att vi kan tänka oss vad yttrandet 
handlar om utifrån det vi känner till om kontexten. På samma sätt fungerar det 
med ett ord som står i en mening - resten av orden i meningen fungerar som 
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ordets kontext som läsaren kan dra nytta av för att gissa sig till ett ord som 
fattas, eller, om ordet har flera betydelser, vilken betydelse det är som avses. 
Kontextuell information på denna nivå kallas för syntaktisk kontext (Marslen-
Wilson, som hänvisas till i Lidestam, 2003). 
 
När det gäller ett yttrande kan vi på samma sätt relatera yttrandet till ett visst 
samtalsämne eller tema, och kontexten fungerar därför som en ledtråd till det 
som sägs (Harley, 1995). Vid visuell talavläsning och audiovisuell talavläsning 
av otydligt tal är kontextuella ledtrådar till hjälp för den som ska talavläsa, dock 
bör de ges före talavläsningsuppgiften. Detta kallas prediktiv inferensdragning, 
och skiljer sig från ”baklänges” inferensdragning som istället har funktionen att 
fylla i ”hål” i redan presenterad information (Samuelsson, 1993).  
 
Anledningen till att den prediktiva inferensdragningen är att föredra framför 
baklänges inferensdragning i talavläsningssammanhang, är att all 
inferensdragning som en mottagare måste genomföra för att skapa ett 
sammanhang i en muntligt presenterad text måste genomföras under tiden 
presentationen sker, eftersom det inte alltid, som till exempel i en skriven text, 
finns möjlighet för mottagaren att gå tillbaka om det är något denne inte har 
uppfattat eller förstått (studierna av Grosjean; Grosjean & Gee; och av Marslen-
Wilson & Welsh, som hänvisas till i Samuelsson, 1993). Så här skriver 
Samuelsson (1993, s. 16): 
 

“These differences between listening and reading 
suggest that it is perhaps even more important to create 
predictive inferences in listening because of the 
dynamic variations in speech and the fact that a listener 
can not slow down or backtrack to an earlier part of the 
message. Hence, if a listener fails to keep up with the 
speaker, the comprehension will fail.” 

 
 
3.2.2.2. Ansiktsuttryck och kroppsspråk 
Ansiktsuttryck och kroppsspråk är visuella ledtrådar som en talare ger ifrån sig 
under tiden som han eller hon talar och som kan påverka hur ett yttrande tolkas 
och uppfattas av mottagaren. Vissa signaler ges i form av ansiktsuttryck, och 
vissa från resten av kroppen, till exempel gester och hållning. Signaler från 
ansiktet kan även bestå av information om intonation. Sådana signaler ges 
främst ifrån övre delen av ansiktet, det vill säga panna och ögon (Lansing & 
McConkie, 1999).  
 
De typer av ansiktsuttryck och kroppsspråk som särskilt visat sig underlätta 
visuell och audiovisuell talavläsning är emotionella ansiktsuttryck (Lidestam, 
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2002), och gester (Berger & Popelka; Popelka, Lexington & Berger, som 
hänvisas till i Lidestam, 2003).  
 
Emotionella ansiktsuttryck avser ansiktsuttryck som ger information om talarens 
känslotillstånd. Med gester avses de visuella signaler som talaren ger ifrån sig 
från övriga kroppen, det vill säga inte från ansiktet, och som inte ger någon 
information om talarens känslotillstånd, utan fungerar på så sätt att de illustrerar 
den språkliga innebörden i det som sägs (Lidestam, 2003). Det finns olika typer 
av gester, som kan vara antingen pantomimiska eller icke-pantomimiska. 
Pantomimiska gester avser sådana gester som kan ersätta tal eftersom de kan 
uttrycka betydelse, till exempel gester som att nicka eller skaka på huvudet för ja 
och nej. Icke-pantomimiska gester representerar inte på samma självklara och 
tydliga sätt betydelsen av ord, och sägs därför komplettera talet, eller förstärka 
det verbala meddelandet (Cohen & Otterbein, 1992).  
 
3.3. Studiens syfte och frågeställningar 
Det övergripande målet med studien var att ta reda på hur väl läppavläsning kan 
genomföras med videosamtal via mobiltelefon, med tanke på den begränsade 
bildstorleken och den eventuella bristen i synkronisering och tidsupplösning hos 
mobiltelefonitekniken. Därför genomfördes (a) en datainsamling av objektiv 
data i form av ett talåtergivningstest, och (b) ett videosamtal via mobiltelefon 
samt en insamling av subjektiv data i form av intervju. För att kunna samla in 
subjektiva data ansågs det mest intressant att använda individer med 
hörselnedsättning som deltagare i studien. 
 
De specifika syftena med studien var att undersöka om (a) taluppfattningen 
förbättras om man i en liten display får se den som talar, jämfört med om ingen 
bild alls visas, och om (b) taluppfattningen förbättras då kontextuella ledtrådar 
presenteras i samband med ett talat meddelande. Studien syftade även till att ta 
reda på deltagarnas upplevelser och inställning till tekniken. Detta för att få en 
uppfattning om huruvida deltagarna skulle kunna tänka sig att använda tekniken 
som ett hjälpmedel. 
 
4. Metod  
I detta avsnitt beskrivs den metod som använts i studien, vilken bestod av en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Avsnittet är uppdelat i tre 
delar, design och statistisk metod, material, samt procedur. 
 
4.1. Design och statistisk metod 
Här beskrivs pilottest, deltagare, experimentell design samt design av testets 
olika delar. 
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4.1.1. Pilottest 
Pilottest genomfördes med en deltagare med syftet att undersöka testets upplägg 
för att identifiera eventuella brister så att dessa kunde åtgärdas.  
 
Vid pilottestet framkom att ljudkvaliteten var dålig i datorn. Önskemål 
framfördes om att lägga mer tid före testet på att ställa in ljudet till en bra nivå. 
Vid pilottestet gjordes detta inte ordentligt, vilket gjorde att volymen fick höjas 
efter hand, eftersom deltagaren sade sig inte höra. Deltagaren fick även testa 
hörlurar till datorn, vilket uppfattades ge bättre ljudkvalitet, eftersom ljudkällan 
kom närmare örat på så sätt. Gällande videosamtalet tyckte deltagaren att det 
vore bra att få använda en teleslinga till mobiltelefonen för att skapa så bra ljud 
som möjligt. Deltagaren upplevde dock själv inga problem med att uppfatta 
talet. 
 
Deltagaren tyckte även att ljudet i mobiltelefonen var förhållandevis ”rent” och 
lätt att uppfatta jämfört med ljudet i datorn. Deltagaren påpekade dock även att 
anledningen till att det var lätt att uppfatta videosamtalet kunde bero på att vi då 
förde ett verkligt samtal, och att meningarna i talåtergivningstestet var mer 
”lösryckta”. Det påpekades även att det kunde vara så att min röst var lättare att 
uppfatta än den mansröst som användes vid talåtergivningstestet, och att det 
underlättade att få se ansiktsuttryck i videosamtalet, vilket man inte fick i 
talåtergivningstestet på datorn. 
 
Det framkom också att vissa meningar hade bättre ljudkvalitet än andra, det vill 
säga att  meningarna skiljde sig åt något när det gällde tydlighet och artikulering 
och även röststyrka, vilket gjorde att vissa var lättare att uppfatta än andra.  
 
4.1.1.1. Åtgärder 
Efter pilottestet beslutades att i fortsättningen ha ett antal testmeningar att 
använda för att ställa in volymen ordentligt före talåtergivningstestet. I 
pilottestet framkom även att en teleslinga skulle användas till videosamtalet och 
att hörlurar skulle användas till talåtergivningstestet. Därför införskaffades ett 
trådlöst mobiltelefonheadset för hörapparatanvändare, anpassat för mobiler som 
stödjer Bluetooth. Bluetooth är en radiofrekvens som är universellt tillgänglig 
och som ansluter Bluetooth-utrustade enheter till varandra på avstånd upp till 10 
meter (Hewlett-Packard Sverige AB, 2004). 
 
Hörlurar införskaffades efter pilottestet, men det visade sig efter ett tag att detta 
inte var optimalt för alla, och att det i vissa fall även blev rundgång i 
hörapparater vid användning av hörlurar. Därför införskaffades även en 
teleslinga till datorn för talåtergivningstestet. 
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4.1.2. Deltagare 
Studien genomfördes med individer med hörselnedsättning, mer specifikt 
individer med nedsatt hörselförmåga som har talat språk som första språk.  
 
Ett annat alternativ hade varit att ha normalhörande individer i studien, och 
försämra hörförmågan för dessa genom att på något sätt lägga till störande brus i 
bakgrunden för talåtergivningsstestet. Även videosamtalet hade då behövt 
anpassas och på något sätt försvåras i form av bakgrundsbrus. 
 
Beslutet att använda individer med hörselnedsättning grundade sig på att studien 
inte endast bestod av ett talåtergivningstest. För studiens syfte var även en 
intervju utformad där jag ville ha åsikter kring vad individer med erfarenhet 
kring svårigheter med distanskommunikation själva upplevde var för- och 
nackdelar med videosamtal. På grund av detta ansågs det vara mest intressant 
och relevant att använda individer ur målgruppen som deltagare i studien.  
 
Tio individer med hörselnedsättning, varav tre kvinnor och sju män, deltog i 
studien. Medelåldern hos deltagarna var 40 år med en standardavvikelse på 9,7. 
Åtta av deltagarna använde hörapparat vid testtillfället. Inga särskilda krav 
ställdes på deltagarna förutom att de hade en hörselnedsättning av något slag, då 
tillgången på testdeltagare var begränsad. Den stora majoriteten av deltagarna 
uppgav att de haft sin hörselnedsättning sedan födseln. Fem av deltagarna hade 
en grav hörselnedsättning varav en även var ensidigt döv, två hade en måttlig 
hörselnedsättning och en deltagare var endast ensidigt döv. Två deltagare var 
osäkra på vilken grad av hörselnedsättning de hade. 
 
Urvalet skedde genom en intresseförfrågan som skickades till Hörselskadades 
Riksförbunds distrikt i Stockholm, där personal sedan skickade förfrågan vidare 
till sina medlemmar.  
 
4.1.3. Experimentell design 
Som experimentell design valdes inomgruppsdesign. För att undvika effekter av 
den ordning i vilken betingelserna presenterades för deltagarna, användes en 
Latin Square-design. Den beroende variabeln i talåtergivningstestet var antalet 
återgivna ord per betingelse. De oberoende variablerna var modaliteterna 
visuellt, auditivt och audiovisuellt, som hade två lägen: med eller utan 
kontextuell information. 
 
Betingelserna var därmed auditivt med respektive utan kontextuell information, 
audiovisuellt med respektive utan kontextuell information och visuellt med 
respektive utan kontextuell information, vilket ger totalt sex betingelser. 
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4.1.4. Datainsamling av kvantitativa data  
Meningarna till talåtergivningstestet, som presenterades muntligt, utformades 
enligt kriteriet att de skulle innehålla en typ av tilläggsinformation som kunde 
användas i alla betingelser, så att meningarna kunde slumpas till respektive 
betingelse. Den typ av tilläggsinformation som passade bäst var kontextuell 
information. Som kontextuell information valdes en bakgrundsmiljö och ett 
objekt vars syfte var att ge en inramning till respektive mening. Utifrån detta 
utformades 60 meningar, som alla hade en bakgrundsmiljö och ett objekt 
kopplat till sig. De 60 meningarna delades in i sex listor. Längden på 
meningarna varierade mellan 3 och 10 ord, och i listorna varierade antalet ord 
mellan 57 och 67.  
 
Innehållet i meningarna var av vardagligt slag, och anpassade efter miljöer och 
objekt som fanns nära till hands, för att förenkla inspelningen av dessa.  
 
4.1.5. Datainsamling av kvalitativa data 
Ett videosamtal genomfördes mellan mig och deltagaren. Samtalet genomfördes 
inomhus, där deltagaren satt inne i ett tyst rum, och jag befann mig någon 
annanstans i Hjälpmedelsinstitutets byggnad så att deltagaren kunde höra och se 
mig enbart via mobilen. Jag ville även att deltagaren skulle få uppleva hur 
videosamtalet påverkades av en ”naturlig användningssituation”, därför valde 
jag att inte sitta i ett tyst och stilla rum utan ha en viss grad av ljud och rörelse 
runt omkring mig. Samtalet genomfördes på ett informellt sätt, och pågick tills 
deltagarna uppgav att de var nöjda och hade hunnit skapa sig en uppfattning om 
videosamtalet.  
 
Både talåtergivningstestet och videosamtalet följdes av ett antal frågor kring 
deltagarnas upplevelser. Den kvantitativa delen följdes även av ett antal 
skattningar av deltagarna kring svårighetsgraden för respektive betingelse.  
 
4.2. Material och apparatur 
Detta avsnitt beskriver material, apparatur samt validering av testinstrument och 
material.  
 
4.2.1. Material 
Det material som användes i testet var instruktioner (Appendix A), 
intervjufrågor (Appendix B) och 60 inspelade videosekvenser. Dessa bestod av 
60 muntligt presenterade meningar med tilläggsinformation, och presenteras 
skriftligt i Appendix C.  
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4.2.1.1. Instruktioner 
Instruktionerna till deltagarna innehöll bland annat information om anonymitet, 
en översikt över hur testet var upplagt, samt en mer noggrann förklaring till hur 
talåtergivningstestet skulle gå till. Deltagarna fick även information om att de 
kunde välja att avbryta när de ville, eller ta en paus (se Appendix A). 
 
4.2.1.2. Semistrukturerad intervju 
Intervjun var uppdelad i tre delar. Första delen bestod av frågor av allmän 
karaktär, som till exempel ålder, kön, grad av hörselnedsättning och användning 
av hjälpmedel. Dessa frågor ställdes före testet. Efter testets första del, 
talåtergivningen, ställdes frågor angående detta, till exempel hur de själva hade 
upplevt testet, vad som var svårt eller lätt, och så vidare. De sista frågorna 
ställdes efter videosamtalet, och handlade om hur deltagarna hade upplevt detta, 
samt vilka fördelar och nackdelar deltagaren kunde se med videosamtal (se 
Appendix B). 
 
4.2.1.3. Videosekvenser 
Sextio videosekvenser spelades in. Varje sekvens bestod av en mening av 
vardagligt slag, till exempel ”Jag har tappat bort min cykelnyckel”, eller ”Vill du 
komma på fest hos mig ikväll?”. Vissa meningar presenterades även i samband 
med en kort videosekvens av en miljö och ett föremål vars uppgift var att ge en 
inramning till meningens innehåll. Till meningen ”Jag har tappat bort min 
cykelnyckel” bestod videosekvensen till exempel av en trottoar med en parkerad 
cykel, samt en nyckelknippa (se Appendix C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Videosekvens med kontextuell information 
Figur 7. Videosekvens med aktör.  
Observera att ovanstående bilder inte har samma storlek som användes vid 
talåtergivningstestet. 
 
Vid inspelningen av meningarna användes en och samma man som aktör. Denne 
ombads att tala lugnt och tydligt utan att överdriva, och att ha ett så neutralt 
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ansiktsuttryck som möjligt vid inspelningen, för att undvika påverkan av 
ansiktsuttryck och intonation. 
 
Vidare instruerades aktören att blicka nedåt före varje yttrande, och att innan 
yttrandets början titta upp och efter yttrandet titta ner igen, för att markera 
meningens början och slut. Syftet med detta var att det skulle underlätta för 
deltagarna att vara förberedda på när aktören började tala. Denna information 
kunde deltagarna dock inte dra nytta av i den auditiva modaliten, vilket gjorde 
att premisserna för betingelserna blev olika beträffande detta. Hur detta 
påverkade resultatet är osäkert, dock var det ingen av deltagarna som 
kommenterade detta varken under testets gång, eller efteråt under intervjun.   
 
Inspelningen ägde rum i en tyst miljö med bra belysning för att i så stor 
utsträckning som möjligt undvika skuggningar av aktörens ansikte. Videon 
spelades in med formatet endast huvud, för att detaljer i aktörens munrörelser 
skulle bli så tydliga som möjligt. 
 
4.2.2. Apparatur 
Apparaturen bestod av en bärbar dator av märket Dell, modell Latitude C400 för 
presentation av talåtergivningstestet, teleslinga och hörlurar, samt två 
mobiltelefoner av märket NEC, modell e616, för videosamtalet och för 
inspelning av de 60 videosekvenserna. För uppspelningen av videosekvenserna 
användes programmet QuickTime.  
 
4.2.2.1. NEC e616   
I studien användes två mobiltelefoner av märket NEC, modell e616. Tekniska 
parametrar för denna mobiltelefon ges nedan (M. Wenner, Technical Product 
Manager på NEC, kontakt via e-post 15 april 2004). 
 

- Bildupplösning: QCIF. Vid videosamtal har den stora bildrutan 176 * 144 
pixlar. Den  lilla rutan där användaren ser sig själv har 54 * 66 pixlar. 

 
- Tidsupplösning: Mellan 10 och 15 Hz. 10 Hz vid encoding, det vill säga 

när data skickas från mobiltelefonen, och 15 Hz vid decoding, det vill 
säga när data tas emot av mobiltelefonen.  

 
- Audiovisuell synkronisering: Synkroniseringsfel får uppgå till maximalt 

400 ms, men kan skifta. 
 
NEC e616 har en display med måtten 35 x 43 mm. Vid videosamtal är den yta 
av displayen som nyttjas 28 x 34 mm, med en diagonal på 43 mm. 
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Figur 8. Tre. NEC e616.  
 
4.2.2.2. Kompletterande mätning 
För att komplettera ovanstående uppgifter utfördes även en mätning av 
videokvaliteten med hjälp av företaget Omnitor, som utvecklat en så kallad 
mätvideo (Appendix D). Denna video består av nio videosekvenser som 
fungerar som kontroller för olika kvalitetsaspekter, och är på så sätt en 
kvalitetsmätare för att kunna avgöra videokvaliteten i videokommunikation. 
Kvalitetsmätaren är främst utvecklad för teckenspråkiga, men tar även hänsyn 
till talavläsningsaspekter.  
 
Mätningen utfördes genom att spela upp mätvideon genom ett par 
videokommunikationsutrustningar, i detta fall de aktuella mobiltelefonerna av 
märket NEC, modell e616. Ena mobilen användes för att filma videon, som 
spelades upp via en dator, och den andra mobilen placerades bredvid datorn, 
vilket gjorde det möjligt att genom observation få en uppfattning om hur väl 
mobilen återgav den videosekvens som spelades upp på datorn. Mätningen 
innehöll ett visst mått av subjektiv bedömning, men utfördes med assistans av 
personal på Omnitor.  
 
Resultatet av mätningen jämfördes mot en kvalitetsprofil (Appendix D). 
Kvalitetsprofilen innehåller en indelning i fyra subjektiva kvalitetsmått: 
Oanvändbar, Svåranvänd, Godtagbar och Bra.  
 
Resultatet från mätningen visade bland annat att tidsupplösningen låg på mellan 
12 och 13 Hz, vilket bedömdes som Godtagbart ur teckenspråkssynpunkt. 
Synkroniseringsfelet mellan bild och ljud var 0,4 sekunder, vilket bedömdes 
som Oanvändbart. Bildfördröjningen var en sekund, vilket även det bedömdes 
som Oanvändbart. Gällande suddigheter på detaljer i rörelse, upplevdes videon 
som suddig vilket ledde till bedömningen Svåranvänd. 
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Figur 9. Videomätning. Bild från besök på Omnitor. 
 
4.2.2.3. QuickTime 
QuickTime användes för att spela upp videosekvenserna via dator. De tekniska 
parametrarna ges nedan. 
 

- Bildupplösning: 176 * 144 pixlar (QCIF) 
 
- Tidsupplösning: Cirka 14,5 Hz. 

 
Videosekvenserna spelades upp i QuickTimes normalformat, vilket innebär 
cirka 55 * 46 mm, med en diagonal på cirka 70 mm. 
 
4.2.3. Validering av testinstrument och material 
I detta avsnitt redogörs för hur testinstrumenten och materialet som användes i 
studien utvärderades. 
 
4.2.3.1. Meningarna 
Meningarna som användes utvärderades efter hur väl den kontextuella 
informationen illustrerade innehållet i meningarna, det vill säga den kontextuella 
informationens relevans. Utvärderingen gjordes av fem personer, tre anställda på 
Hjälpmedelsinstitutet och två studenter vid Kognitionsvetenskapliga 
programmet i Linköping. Dessa ombads att först läsa meningarnas kontextuella 
information, som stod angiven efter varje mening, och sedan försöka föreställa 
sig vad meningen ungefär handlade om. Det poängterades att informationen var 
ett tillägg och att det centrala i själva testsituationen var den muntligt 
presenterade meningen, och att informationens syfte därför inte var att illustrera 
meningens exakta innehåll utan att bidra med en inramning. 
 
Sju av meningarna visade sig vid utvärderingen ha för ospecificerad kontextuell 
information för att kunna anses bidra till en förståelse för meningens innehåll. 
Dessa meningar fördelades över listorna. 
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4.2.3.2. Den kontextuella informationen 
Att utforma den kontextuella informationen som en video med bakgrund och 
objekt var ett av flera möjliga sätt att ge en semantisk inramning i 
testsituationen. Ett annat alternativ hade kunnat vara att ge deltagarna en rubrik 
på meningen som skulle presenteras, ungefär som ett scenario. Detta alternativ 
uteslöts dock eftersom tanken var att göra studien så ekologiskt relevant som 
möjligt, vilket i sin tur innebar att utgå från sådan kontextuell information som 
kunde kännas naturlig för användaren att utnyttja i en verklig situation. 
 
Från början var tanken att filma aktören i bakgrundsmiljön, och be aktören hålla 
upp vissa objekt. Denna tanke övergavs dock. Anledningarna till detta var att det 
blev för lite plats i displayen för att kunna urskilja tillräckligt mycket 
bakgrundsmiljö för testets syfte, eller hålla upp ett objekt, eftersom formatet 
”endast huvud” användes för att optimera möjligheten till talavläsning för 
deltagarna. Det fanns också en risk att olika miljöer skulle medföra olika mycket 
bakgrundsljud, vilket kunde försvåra för deltagarna att höra vissa meningar. 
Även ljuset skulle bli mindre kontrollerbart, och kunna försvåra för deltagarna 
att talavläsa aktören i vissa meningar mer än i andra. En starkt bidragande orsak 
till valet var även det faktum att för att presentationen av meningarna i de olika 
betingelserna skulle gå att genomföra på ett vettigt sätt, krävdes det att 
tilläggsinformationen och den inspelade meningen kunde separeras. 
Sammantaget ledde dessa faktorer fram till lösningen att filma bakgrund och 
objekt separat från meningarna.  
 
4.2.3.3. Bildrutans storlek vid talåtergivningstestet 
Vid presentationen av talåtergivningstestet användes QuickTime via dator 
istället för mobiltelefon av minnesutrymmesskäl. Det var därför inte möjligt att 
exakt återskapa kvaliteten i mobilens video, och inte heller mobilens 
displaystorlek. Detta var dock inte heller något som eftersträvades, eftersom 
dessa faktorer varierar mellan olika tillverkare, och förmodligen även kommer 
att utvecklas i framtiden. Dock skiljde sig storleken på den bildruta som 
användes på datorn relativt mycket från mobilens bildruta. Anledningen till att 
detta sätt att presentera talåtergivningstestet ändå valdes var att bildrutan ändå 
ansågs vara så pass liten att en sådan storlek inte är omöjlig i 
mobiltelefonisammanhang.  
 
4.3. Procedur 
Testerna genomfördes i Hjälpmedelsinstitutets lokaler i Vällingby. Varje 
testtillfälle tog cirka en och en halv timme, och bestod av två delar, (a) en 
kvantitativ del i form av ett talåtergivningstest via dator och (b) en kvalitativ del 
i form av genomförande av ett videosamtal via mobiltelefon samt intervjufrågor. 
Intervjufrågorna rörde både talåtergivningstestet och videosamtalet.  
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Testet inleddes med en kort presentation av syftet med studien. Därefter gavs en 
översikt över testets upplägg och delar till deltagarna. Allmänna frågor om 
deltagarna ställdes, och sedan gavs instruktioner till talåtergivningstestet. 
Deltagarna placerades framför den dataskärm där videosekvenserna skulle 
presenteras. Före testet visades tre testsekvenser, med syftet att deltagarna skulle 
kunna ställa in för dem rätt volym. Deltagarna fick prova att koppla en teleslinga 
till datorn om de använde hörapparat, eller vanliga hörlurar om det föredrogs. 
Syftet med att använda teleslinga och hörlurar var att få ljudkällan konstant, det 
vill säga att eliminera risken för störande ljud i bakgrunden och att avståndet till 
ljudkällan inte skulle påverka.  
 
Efter att volymen ställts in och hörlurar eller teleslinga valts, genomfördes 
talåtergivningstestet. För varje betingelse presenterades tio meningar. Allt som 
allt presenterades därmed 60 videosekvenser för deltagarna. De meningar som 
presenterades auditivt för deltagarna spelades upp med dold bildruta.  
 
Varje mening presenterades en gång, och efter varje mening fick deltagarna 
skriftligen återge ordagrant det de uppfattat av meningen. De ombads även att 
stryka under de ord som de chansade på. Syftet med detta var att vid analysen 
kunna avgöra vilka ord som deltagarna verkligen uppfattat, och vilka de enbart 
gissat på i efterhand utifrån den syntaktiska kontexten. En hypotes var att de ord 
som deltagarna mest troligt skulle chansa på främst var sådana ord som de gissat 
sig till endast utifrån de omkringliggande ordens kontext. Detta eftersom de i 
annat fall, det vill säga om de uppfattade ett ord genom hörsel eller 
läppavläsning, förmodligen bara skulle använda den syntaktiska kontexten för 
att verifiera att de uppfattat rätt och att de då skulle känna sig mer säkra. 
 
Tanken var att de ord som deltagarna chansat på utifrån den syntaktiska 
kontexten inte skulle räknas som korrekta svar, eftersom det först och främst, 
förutom läppavläsningen, var effekten av meningarnas kontext jag ville studera. 
Man kan dock diskutera huruvida det var möjligt att utesluta den syntaktiska 
kontextens påverkan, eller om detta var rätt sätt att göra det på. Det 
tillvägagångssätt som valdes förutsatte att deltagarna var medvetna om att de 
faktiskt chansade på ett ord. Det är dock ingen självklarhet att det vi tror oss 
uppfatta alltid är vad vi faktiskt uppfattat. Därför kan det inte uteslutas att 
deltagarna inte strök under ord trots att de faktiskt hade gissat sig till dessa 
utifrån den syntaktiska kontexten, eftersom de upplevde det som att de hade 
uppfattat ordet genom hörsel eller läppavläsning. 
 
Efter talåtergivningstestet ombads deltagarna att skatta hur svårt eller lätt de 
tyckte att det var att uppfatta meningarna i de sex betingelserna. Deltagarna fick 
göra en skattning för varje betingelse. Skattningsskalan gick från 1 till 7, 1 = 
jättelätt och 7 = jättesvårt. 



 30

 
Ett videosamtal genomfördes även efter talåtergivningstestet där deltagarna fick 
chans att bilda sig en uppfattning om kvaliteten hos tekniken och nyttan av att se 
sin samtalspartner. Frågor ställdes sedan bland annat angående detta. 
Videosamtalet, som var en del i den kvalitativa delen av testet, syftade till att 
inhämta underlag kring huruvida videosamtal via mobiltelefon skulle kunna 
fungera som ett hjälpmedel i realiteten, baserat på deltagarnas inställning till, 
och upplevelse av, tekniken. 
 
5. Resultat 
Resultatet av studien presenteras i två delar. I den första delen redovisas 
resultatet från talåtergivningstestet och i den andra delen redovisas resultatet 
från intervjun. Som α-nivå valdes 5%. 
 
5.1. Talåtergivningstestet 
En ANOVA utfördes för att undersöka huruvida skillnaderna i medelvärdet 
mellan betingelserna var signifikanta eller inte. Två huvudeffekter erhölls: För 
modalitet, F (2, 18) = 38.74, MSE = 0.03, p < .05, samt för kontextuell 
information, F (1, 9) = 21.28, MSE = 0.02, p < .05. 
 
Figur 10 nedan visar medelvärdet i talåtergivning hos de tre modaliteterna 
visuellt, auditivt och audiovisuellt, med respektive utan kontextuell information. 
Andelen korrekt återgivna ord ges i procent. De svarta strecken i staplarna anger 
standardfelet.  
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Figur 10.  
 
Deltagarna presterade bäst i talåtergivningsuppgiften när modaliteterna 
presenterades med kontextuell information. Den modalitet som hade högst 
talåtergivningsprocent var den audiovisuella. Den betingelse som hade högst 
talåtergivningsprocent var den audiovisuella med kontextuell information.  
 
Resultatet visar även en ganska tydlig synergieffekt i den audiovisuella 
betingelsen. Det vill säga, den audiovisuella betingelsen har en högre ande rätt 
än den auditiva och visuella tillsammans. 
 
Den visuella betingelsens prestationsnivå är cirka 6%. Som syns i diagrammet är 
spridningen i denna betingelse stor, och de flesta deltagare låg på en betydligt 
lägre prestationsnivå än så. Enligt Samuelsson och Rönnberg (1991), gav visuell 
läppavläsning utan kontextuell information en prestation på 4,8% i antal 
återgivna ord. Även Summerfield (som hänvisas till i Samuelsson och 
Rönnberg, 1991), menar att individer med hörselnedsättning, vid visuell 
läppavläsning, oftast inte kan uppfatta mer än 5% av talet när läppläsningen sker 
utan någon typ av kontextuella ledtrådar. Anledningen till den relativt låga 
prestationen i min studie kan vara att aktören som användes ansågs vara ovanligt 
svår att läppavläsa. Detta kan också förklara den relativt stora spridningen i 
betingelsen visuellt med kontextuell information. Även den auditiva betingelsen 
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hade en något större spridning än övriga betingelser. Detta kan bero på att 
deltagarna utgjorde en så pass heterogen grupp – grad och typ av 
hörselnedsättning varierade ganska mycket mellan deltagarna. Det faktum att 
några av deltagarna hade en mild till måttlig hörselnedsättning kan också ha 
medfört en takeffekt i betingelsen audiovisuellt med kontextuell information.  
 
 
5.2. Intervjun 
Resultatet av intervjun presenteras i fyra delar. Första delen redovisar svaren på 
de frågor som ställdes före talåtergivningstestet, andra delen redovisar svaren på 
de frågor som ställdes efter talåtergivningstestet och den sista delen innehåller 
svaren på de frågor som ställdes efter testet av videosamtal. Sista delen 
presenterar de övriga synpunkter som framkom under intervjun. För information 
om hur skattningsskalorna ser ut, se Appendix B. 
 
5.2.1. Resultatet från frågorna före talåtergivningstestet 
Majoriteten av deltagarna var hörapparatanvändare. Av dessa uppgav fem 
deltagare att mobiltelefoner gav upphov till störningar i deras hörapparat.  
 
Deltagarna fick även ange hur mycket de själva tyckte att deras 
hörselnedsättning påverkade deras användning av telefon. Medelvärdet för 
deltagarna på denna fråga blev 4,4. Två av deltagarna skattade påverkan till en 
sjua medan en deltagare skattade påverkan till en etta. Övriga deltagare låg 
närmare medelvärdet.  
 
I samband med skattningen fick deltagarna även förklara på vilket sätt deras 
hörselnedsättning påverkade deras telefonanvändning. Bland de som angett en 
skattning på tre eller mer framkom bland annat att de hade svårigheter med att 
prata i telefon om miljön runt omkring var bullrig, att uppfatta snabba 
meddelanden över telefon, att prata med okända människor över telefon 
eftersom det lätt blev missförstånd, och att använda talsvarstjänster. Majoriteten 
av dessa deltagare uppgav att de hellre använde skriftlig kommunikation än 
samtal via telefon vid distanskommunikation, som till exempel sms, e-mail eller 
texttelefon, eftersom det då blev mindre risk för missförstånd. Även fax 
föredrogs av några deltagare framför telefon. Två av deltagarna uppgav att de 
särskilt föredrog skriftlig kommunikation vid vidarebefordran av viktig 
information.  
 
5.2.2. Resultatet från frågorna efter talåtergivningstestet 
I figur 11 nedan visas skattningens medelvärde för varje betingelse. Observera 
att skattningsskalan har gjorts omvänd i efterhand, det vill säga 1 = jättesvårt 
och 7 = jättelätt. Detta för att enklare kunna jämföra siffrorna med resultatet från 
talåtergivningen.  
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Figur 11 
 
En korrelationsberäkning genomfördes för att se om det fanns någon relation 
mellan deltagarnas upplevelse (skattning) av svårighetsgraden i betingelserna 
och prestationen (talåtergivningen) i dessa. 
 
Skattningen av hur lätt respektive svår varje betingelse var att uppfatta stämmer 
ganska väl överens med prestationen i betingelserna, vilket också tydliggörs vid 
en jämförelse mellan figur 10 och 11. Även spridningen har ett liknande 
mönster, troligtvis av samma orsaker som nämndes i samband med figur 10. 
 
I den auditiva betingelsen var korrelationen mellan skattning och prestation r = 
0,81, p < 0.01. I den visuella betingelsen var korrelationen r = 0,99, p < 0.01. I 
betingelsen visuellt med kontextuell information var korrelationen r = 0,85, p < 
0,01. I betingelsen auditivt med kontextuell information var korrelationen r = 
0,65, p < 0.05. Det faktum att deltagarna själva upplever att de betingelser som 
innehöll kontextuell och visuell informationen underlättade deras taluppfattning 
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stödjer de teorier och tidigare studier, som presenterats i denna uppsats, som 
indikerar att sådan information underlättar taluppfattning.  
 
Beträffande huruvida deltagarna trodde att de själva skulle utnyttja möjligheten 
att ge sin samtalspartner ledtrådar om samtalsämnet genom att filma till exempel 
sin omgivning om de hade tillgång till en mobiltelefon som stödde 3G, svarade 
majoriteten av deltagarna, sju stycken, ja eller kanske. Två av deltagarna svarade 
nej, och en svarade tveksamt nej. 
 
De deltagare som svarade ja eller kanske motiverade bland annat svaret med att 
det kändes ovant att använda mobiltelefonen på det sättet idag men att det 
förmodligen är en vanesak. De deltagare som var tveksamma till att använda 
mobilen på detta sätt menade att de hellre skulle använda text för att förtydliga 
något, eller använda gester. En deltagare tyckte att det verkade vara omständligt. 
 
Deltagarna fick också skatta hur ansträngande talåtergivningstestet hade varit att 
göra. Medeltalet för skattningen blev 4,1, vilket var relativt högt. Deltagarna 
ombads att motivera sina skattningar, och vissa intressanta åsikter framkom. 
Bland annat framkom åsikter om att displayen var liten och ljudet dåligt, att det 
var stressande att bara få höra varje mening en enda gång, och att det var jobbigt 
att fokusera på skärmen hela tiden. Flera deltagare tyckte det berodde på att 
aktören var svår att avläsa, och en deltagare tyckte att detta berodde på att  
belysningen inte varit optimal vid inspelningen av meningarna så att ansiktet var 
för skuggigt.  
 
En deltagare tyckte att talåtergivningstestet och att talavläsa till vardags var lika 
ansträngande. 
 
Deltagarna tillfrågades även huruvida de använde sig av någon slags strategi då 
det var svårt att uppfatta meningarna. Denna fråga ströks på grund av 
svarsbortfall. 
 
5.2.3. Resultatet från frågorna efter videosamtalet 
I denna del blev det två deltagarbortfall på grund av problem med tekniken som 
gjorde att videosamtalen inte kunde genomföras och deltagarna följaktligen inte 
kunde svara på frågorna angående denna del av testet. Teknikproblemet bestod 
av att headsetet inte fungerade särskilt bra tillsammans med mobilen. Att inte 
använda headset försvårade för vissa deltagare med grövre hörselnedsättning, 
eftersom högtalarfunktionen i mobilen inte ansågs ge tillräcklig bra ljud. I det 
ena fallet var inte heller täckningen bra inomhus. Ett försök gjordes då att 
genomföra videosamtalet utomhus, men det visade sig bli för svårt för 
deltagaren att uppfatta vad som sades på grund av att det blev för mycket ljud 
runtomkring. Det blev även svårare att urskilja samtalspartnern på grund av 
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starkt solljus. Denna del bygger därför på svaren från de åtta deltagare som 
genomförde videosamtal. 
 
Resultatet av denna del av intervjun har delats in i följande rubriker: 
Videosamtal via mobiltelefon jämfört med vanliga telefonsamtal, videosamtalets 
effekt på konversationen, fördelar med videosamtal via mobiltelefon och 
nackdelar med videosamtal via mobiltelefon. 
 
5.2.3.1. Videosamtal jämfört med vanliga telefonsamtal 
Deltagarna tillfrågades hur stor skillnad de tyckte att det var på att ha 
videosamtal via mobiltelefon jämfört med vanliga telefonsamtal, det vill säga då 
man inte kan se den man pratar med. Medeltalet på skattningen blev 5,5.  
 
Deltagarna ombads även att motivera sin skattning. Bland de som skattade 
skillnaden som 3 eller mer framkom bland annat att ljudet blev annorlunda 
eftersom det kom längre ifrån, vilket gjorde det svårare att höra. Andra åsikter 
som framkom var att ansiktsuttrycken förenklade taluppfattningen genom att ge 
feedback på personens känslor och att det var trevligare att kunna se den man 
talar med, men att bristen i synkroniseringen var oacceptabel. En deltagare 
nämnde att samtalet blev mer personligt när man kunde se sin samtalspartner. 
 
5.2.3.2. Videosamtalets effekt på konversationen 
I samband med ovanstående fråga tillfrågades deltagarna om huruvida 
videosamtalet gjorde att konversationen förenklades eller försvårades jämfört 
med vanliga telefonsamtal. Två av deltagarna tyckte att videosamtalet 
försvårade konversationen, tre deltagare ansåg att videosamtalet förenklade 
konversationen, två deltagare tyckte att samtalet både förenklades och 
försvårades, och en deltagare svarade inte på frågan.  
 
De deltagare som ansåg att videosamtalet försvårade konversationen, uppgav att 
det var störande att ljudet kom före bilden i videon och att det därför försvårade 
snarare än förenklade konversationen.  
 
De deltagare som ansåg att videosamtalet förenklade konversationen, menade att 
det underlättade att få se ansiktsuttryck och läppar och annan visuell information 
som till exempel att nicka för ja, eller skaka på huvudet för nej. En deltagare 
ansåg sig bli hjälpt av att känna när samtalspartnern talade genom att mobilen då 
vibrerade lite i handen, men uppgav även att det var irriterande att bild och ljud 
inte kom samtidigt. 
 
De deltagare som tyckte att videosamtalet både förenklade och försvårade 
konversationen menade att det faktum att bild och ljud inte riktigt 
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överensstämde gjorde att läppavläsning blev svårt, men att mimiken 
underlättade ibland.   
 
Deltagarna ombads att skatta hur mycket de tyckte att konversationen 
förenklades respektive försvårades. På grund av att endast hälften av deltagarna 
gjorde denna skattning har den inte utvärderats. 
 
Deltagarna tillfrågades även hur ansträngande videosamtalet kändes. Medeltalet 
för skattningen blev 3,6. De deltagare som skattade ansträngningen till tre eller 
mer, motiverade bland annat detta med att ljudet i telefonen var svårt att 
uppfatta, en ovana vid så många medier samtidigt, och dålig tidsupplösning hos 
tekniken. 
 
5.2.3.3. Fördelar med videosamtal via mobiltelefon 
Deltagarna tillfrågades om vilka fördelar de tyckte fanns med videosamtal via 
mobiltelefon jämfört med samtal via vanlig telefon eller mobiltelefon. Bland 
annat nämndes att videosamtal ger ökad förståelse i kommunikationen och 
därigenom mindre missförstånd, och gör samtalet mindre ansträngande att 
uppfatta. Det framkom även att det underlättar att kunna se känslotillståndet hos 
den man pratar med, och att kunna läppavläsa. Läppavläsningen ansågs dock 
återigen kräva bättre synkronisering mellan bild och ljud. Andra fördelar som 
framkom var den rörelsefrihet som en mobiltelefon innebär gentemot en 
stationär telefon, och att videosamtal ger mer personlig kontakt med den man 
pratar med, eftersom man kan se personens reaktioner. En deltagare nämnde att 
detta är särskilt viktigt eftersom det är svårt att höra nyanser i tal när man har en 
hörselnedsättning. 
 
I samband med ovanstående fråga tillfrågades deltagarna även om i vilka 
situationer de tror sig ha användning av videosamtal via mobiltelefon. 
Deltagarna svarade bland annat att de skulle använda det när de är ute och 
handlar eller andra situationer då man behöver visa något, till exempel om det 
har inträffat en olycka. Två deltagare menade att det skulle vara användbart i 
bullriga miljöer. En deltagare menade att användningsområdet skulle vara stort 
och gälla hela det sociala livet, men i så fall skulle kvaliteten i videon behöva 
förbättras. 
 
5.2.3.3. Nackdelar med videosamtal via mobiltelefon 
Som nackdelar med videosamtal via mobiltelefon nämndes av en deltagare att 
en begränsad batteritid och att täckningen inte är optimal kan vara störande 
faktorer. Två av deltagarna ansåg att videon hade dålig kvalitet, och det 
nämndes även att bildrutan var för liten. Tre deltagare nämnde att 
synkroniseringen mellan ljud och bild var för dålig, och två deltagare menade att 
högtalarfunktionen gav en känsla av att vara övervakad eftersom alla 
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runtomkring kunde höra hela samtalet, men trodde att en teleslinga till 
mobiltelefonen skulle avhjälpa detta.  
 
Två av deltagarna ansåg inte att det fanns några särskilda nackdelar med 
videosamtal via mobiltelefon, och en deltagare ansåg att fördelarna övervägde 
många av nackdelarna i dagsläget. 
 
5.2.4. Övriga synpunkter 
Detta avsnitt delas in i synpunkter gällande vad som behöver förbättras med 
videosamtalet, och synpunkter beträffande hela testets genomförande och 
upplägg. 
 
5.2.4.1. Videosamtalet  
Tre deltagare uttryckte önskemål om en större display vid videosamtal för att 
läppavläsning skulle underlättas. Till exempel nämndes att displayens yta borde 
kunna utnyttjas bättre vid videosamtal. 
 
Önskemål uttrycktes även om en mobiltelefon som är mer anpassad efter 
individer med hörselnedsättning, där till exempel volymen bör kunna vara högre 
än normalt och ha en bättre ljudklang. Ljudklangen i mobiltelefonen uppfattades 
som lite ”skrikig”. 
 
Beträffande bilden, ansågs den av en deltagare vara lite grynig, och bäst vid 
stillastående. En annan deltagare menade också att videosamtal via mobiltelefon 
ställer krav på att man inte springer omkring för mycket, samt att belysningen är 
bra. 
 
Att ljud och bild inte kommer samtidigt ansågs av en deltagare göra 
kommunikationen osäker. Deltagaren menade att teckenspråk i så fall passar 
bättre eftersom det innebär tydligare rörelser än munrörelser. 
 
5.2.4.2. Testets genomförande och upplägg 
En deltagare som använde hörapparat vid testtillfället ansåg att en teleslinga 
hade varit bättre att använda än hörlurar vid talåtergivningstestet eftersom det 
hade gett bättre ljud. En annan åsikt var att en teleslinga hade krävts vid 
videosamtalet, eftersom högtalarfunktionen inte gav tillräckligt bra ljud. 
 
En del synpunkter på valet av aktör vid inspelningen av meningarna till 
talåtergivningstestet framkom. Bland annat ansågs aktören vara svår att avläsa 
av många, eftersom han artikulerade dåligt och talade för snabbt. En deltagare 
påpekade att även som van och duktig talavläsare är det svårt att talavläsa en 
person som artikulerar dåligt, vilket kan upplevas som frustrerande. En synpunkt 
handlade om aktörens tal, som ansågs innehålla mycket svängningar i tonläget 
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på så sätt att vissa ord fick mer betoning än andra, vilket gjorde vissa ord och 
meningar svårare att uppfatta än andra.  
 
En annan intressant synpunkt som framkom angående talåtergivningstestet var 
att det är skillnad på att föra en dialog och att få lösryckta meningar presenterade 
för sig, eftersom en dialog ger varje yttrande en viss bakgrundshistorik och 
förankring. 
 
6. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om talavläsning i videosamtal via 
mobiltelefon kunde genomföras på ett tillfredsställande sätt med tanke på den 
begränsade displaystorleken hos mobiltelefonens gränssnitt samt bristen i 
tidsupplösning och i synkronisering mellan ljud och bild, och att undersöka om 
så kallade kontextuella ledtrådar kan bidra till att underlätta taluppfattningen vid 
videosamtal via mobiltelefon. Resultatet diskuteras nedan, under rubrikerna 
kvantitativa data respektive kvalitativa data. 
 
6.1. Kvantitativa data: Talåtergivningen 
Resultatet visade att både visuell och kontextuell information är faktorer som 
ökar taluppfattningen för individer med hörselnedsättning, trots att denna 
information visas i ett, i videotelefonisammanhang, litet displayformat. En viss 
försiktighet i generaliseringen av resultatet från studien är att föredra med tanke 
på deltagarantalet.  
 
Att kontextuell information ökar taluppfattningen oberoende av modalitet är i 
enlighet med Lidestam, Lyxell och Lundeberg (2001), där kontextuell 
information hade en signifikant additiv effekt på talavläsningsprestationen i 
både den auditiva, visuella och audiovisuella modaliteten. 
 
Resultatet visar också att betingelsen auditivt med kontext hade en något högre 
talåtergivningsprocent än den audiovisuella utan kontext. Detta indikerar att den 
kontextuella informationen hade större betydelse för taluppfattningen än den 
visuella informationen. Skillnaden mellan dessa två betingelser är för liten för 
att kunna dra några slutsatser av. 
 
Den betingelse som hade flest återgivna ord var den betingelse där meningarna 
presenterades audiovisuellt med kontextuell information, men eftersom 
medelvärdet mellan modaliteterna i interaktion med kontextuell information inte 
skiljde sig signifikant, kan denna skillnad endast betraktas som en tendens. 
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6.2. Kvalitativa data: Deltagarnas upplevelser 
Genomförandet av reella videosamtal gav information kring vad som skulle 
behöva förbättras för att videosamtal bättre ska kunna möta de behov som finns 
bland individer med hörselnedsättning när det gäller videokvalitet, och på så sätt 
fungera som ett tillfredsställande hjälpmedel vid distanskommunikation. 
 
Bland annat framgick det att i stort sett hälften av deltagarna ansåg att 
konversationen förenklades med videosamtal, och hälften att den försvårades. 
De deltagare som tyckte att konversationen försvårades, uppgav att skälet till 
detta var att ljudet kom före bilden i samtalet vilket upplevdes som störande, och 
gjorde det svårt att läppavläsa samtalspartnern.  
 
Det framkom även, främst från de deltagare som ansåg att videosamtalet 
förenklade konversationen, att ansiktsuttryck och gester, underlättade förståelsen 
och gjorde samtalet mer personligt.  
 
Slutligen visade resultatet från skattningen att det finns relationer mellan 
deltagarnas upplevelse av svårighetsgraden i betingelserna och prestationen i 
dessa. Undantaget är betingelserna audiovisuellt och audiovisuellt med kontext. 
Här upplevdes orden i betingelserna vara något lättare att uppfatta än vad 
deltagarna presterade. Deltagarna skattade denna betingelse som 6 på 
svårighetsskalan, där 7 var ”jättelätt”, vilket innebär att deltagarna upplevde att 
det var lätt att uppfatta meningarna i denna betingelse. En förklaring till detta 
kan vara att deltagarna jämförde betingelserna och skattningarna mot varandra, 
vilket innebär att en betingelse som egentligen inte uppfattades som lätt dock 
uppfattades som lätt i förhållande till en annan betingelse, och att skattningen 
därför blev lite missvisande.  
 
6.2.1. Önskemål om förbättringar 
Följande aspekter angående videosamtal betraktades som de främsta 
nackdelarna vid en användning av videosamtal som ett tillfredsställande 
hjälpmedel vid distanskommunikation: Kvaliteten på videon, bildrutans storlek, 
och synkroniseringen mellan ljud och bild. Deltagarna ansåg dels att en något 
större display vid videosamtal, dels bättre synkronisering mellan ljud och bild, 
vore önskvärt för att förbättra möjligheten till läppavläsning, samt bättre bild vid 
rörelser så att bilden inte blir grynig när användaren går omkring eller då det är 
aktivitet i användarens bakgrund. Vid talåtergivningstestet användes en display 
med en storlek på cirka sju centimeter diagonalt. Även denna storlek uppfattades 
av några deltagare som lite för liten. Studien visade dock att deltagarnas 
taluppfattning förbättrades när de fick se läpprörelser i denna displaystorlek, 
vilket indikerar att deltagarna kunde dra nytta av läppavläsningen.  
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6.2.2. 3G-teknik som hjälpmedel 
Deltagarnas egna uppfattningar visar att 3G-tekniken som den ser ut idag inte är 
optimal: synkroniseringen mellan ljud och bild är inte riktigt bra, bildrutan är 
lite för liten för läppavläsning, och bilden upplevs även som lite grynig. Det kan 
dock vara intressant att ställa dessa aspekter mot nyttan med tekniken, och att 
även fundera över vad som krävs av ett bra hjälpmedel.  
 
PTS (Post och telestyrelsen) startade ett projekt kring döva och 3G-telefoni i maj 
där 17 döva och hörselskadade individer deltog. Syftet med projektet var att 
undersöka om den teknik som nu finns tillgänglig är tillräckligt bra för att döva 
ska kunna teckna i mobiltelefonen. Resultatet från pilotförsöken har visat, i 
enlighet med denna studie, att mobiltekniken är långt ifrån perfekt, på grund av 
att bilden inte är klar och att det finns en fördröjning på bilden. Trots detta 
verkar det finnas en stor efterfrågan på tekniken bland döva. Enligt PTS har idag 
cirka 3000 döva redan skaffat 3G-telefoner (Ny Teknik, 27 augusti 2004). 
 
Läppavläsning ställer dock ganska höga krav på videokvalitet i förhållande till 
teckenspråk. Detta eftersom munrörelser är mycket mindre och detaljerade än 
rörelser med händer och armar, och mer känsliga för faktorer som till exempel 
grynig bild. Däremot finns det många andra fördelar med tekniken: Jämfört med 
de videotelefoner som idag föreskrivs av landstinget, är 3G-telefoner smidiga att 
skaffa, billiga nog att rymmas inom ramen för en hushållsbudget, och bärbara, 
vilket innebär en rörelsefrihet och en möjlighet att kunna utnyttja tekniken 
överallt i vardagen.  
 
I intervjun (se avsnitt 5.2.3.) framkom att i stort sett hälften av deltagarna tyckte 
att videosamtalet försvårade kommunikationen och hälften tyckte att det 
förenklade. De deltagare som ansåg att videosamtalet försvårade 
konversationen, uppgav att det var störande att ljudet kom före bilden i videon, 
medan de deltagare som ansåg att videosamtalet förenklade konversationen 
tyckte att även andra aspekter av videosamtalet underlättade konversationen. De 
nämnde, förutom möjligheten att se munrörelser, även möjligheten att få se 
ansiktsuttryck och annan visuell information som att nicka för ja, eller skaka på 
huvudet för nej. 
 
Huruvida fördelarna med 3G-tekniken överväger nackdelarna i dagsläget är 
dock svårt att säga. Det är dock viktigt att poängtera att när det gäller 
deltagarnas egen inställning till att använda sådan här teknik som hjälpmedel, 
genom att via mobilen ge sin samtalspartner kontextuella ledtrådar, var 
majoriteten av deltagarna positiva eller tveksamt positiva. Frågan ställdes dock 
som en generell fråga utan hänsyn till kvalitetsaspekter hos tekniken, men visar 
att inställningen till möjligheten var positiv. 
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Talåtergivningstestet visade att deltagarna i ”bästa” fall (i betingelsen 
audiovisuellt med kontext) kunde återge cirka 85% av orden. Är 85% en 
tillräckligt hög siffra för att videosamtal ska anses fungera som ett 
tillfredsställande hjälpmedel? Intressant i detta sammanhang är också, som 
tidigare nämnts, att deltagarna skattade denna betingelse som lätt att uppfatta, 
vilket i så fall skulle kunna vara ett argument för att videosamtal kan fungera 
som ett tillfredsställande hjälpmedel. Som tidigare påpekats finns dock 
möjligheten att skattningen av betingelserna inte är tillförlitlig i detta fall. 
 
6.3. Studiens relevans  
En av anledningarna till valet av kontextuella ledtrådar i studien var att studien 
skulle bli så ekologiskt relevant som möjligt, det vill säga att det som testades 
hade en verklighetsförankring på så sätt att det var en möjlig användning av 
tekniken. Deltagarna fick därför frågan huruvida de kunde tänka sig att använda 
mobilen för att visa kontextuella ledtrådar så som i talåtergivningstestet. På 
denna fråga svarade majoriteten av deltagarna ja eller kanske. 
 
Flera deltagare menade att det kändes ovant att använda mobilen på ett sådant 
sätt, men att det nog var en vanesak. Jag tror dock att det finns en skillnad på att 
aktivt och passivt använda kontextuell information vid distanskommunikation. 
Det aktiva tillvägagångssättet tillämpades i talåtergivningstestet, då den 
kontextuella information som användes var utformad för att ge en ledtråd till 
samtalsämnet. För att få med så mycket information från omgivningen som 
möjligt, och även få en bra bild på talarens ansikte, filmades den kontextuella 
informationen separat och sedan visades en närbild på talarens ansikte. 
 
En passiv användning av kontextuell information kan användaren sägas få på 
köpet vid användning av videosamtal, eftersom det är svårt för användaren att 
undvika att visa något av bakgrunden där han eller hon befinner sig. Denna 
kontext är förmodligen inte alltid till hundra procent relevant för samtalsämnet, 
men kan troligtvis bidra till att ge mottagaren en viss förståelse för 
samtalspartnerns situation och information om den miljö där han eller hon 
befinner sig, som kan underlätta för slutsatsdragningar och på så sätt vara 
användbar för taluppfattningen.  
 
Att föra ett videosamtal med en närstående eller en person som användaren på 
något sätt har en relation till kan fungera som kontextuell ledtråd i sig själv. 
Detta beror på att mottagaren då kan föreställa sig vad samtalspartnern har för 
syfte med det han eller hon säger, eller vad samtalet rör sig om. Mottagaren kan 
utifrån tidigare erfarenheter av personen i fråga predicera ungefär som kan sägas 
och vad som kan hända under samtalet eftersom denne kan relatera varje 
yttrande till sina tidigare erfarenheter (Harley, 1995). Denna aspekt undersöktes 



 42

inte i studien, men är en faktor som kan vara en fördel när det gäller 
videosamtalets funktion som hjälpmedel vid distanskommunikation.  
 
En annan faktor när det gäller kontextuell information som inte undersöktes i 
studien men som kan tänkas ha en inverkan på taluppfattningen hos användaren 
framkom i intervjun, då en deltagare angående talåtergivningstestet menade att 
det är skillnad på att föra en dialog och att få lösryckta meningar presenterade 
för sig, eftersom en dialog ger varje yttrande en viss bakgrundshistorik och 
därmed en förankring.  
 
Det kan därför inte heller uteslutas att även dialogen som fenomen har fördelen 
av att den skapar en kontext där varje yttrande bygger på föregående, vilket gör 
att dialogen i sig ger mottagaren möjlighet att predicera vad nästa yttrande kan 
komma att handla om.  
 
Båda dessa typer av kontextuell information, relationen till sin samtalspartner 
och dialogen, är inte specifika för videosamtal men kan möjligen i kombination 
med den visuella kontext som möjliggörs vid användning av videosamtal 
ytterligare förbättra taluppfattningsförmågan hos individer med 
hörselnedsättning i en reell användningssituation. 
 
Enligt Brodin et al. (1999) ställs vissa krav på användningsmiljön för att en 
individ med hörselnedsättning ska kunna kommunicera via ett videosamtal 
under så goda förutsättningar som möjligt. För det första bör användarnas 
ansikten vara väl belysta och med så lite skuggor som möjligt. Det är även 
viktigt med så lite bakgrundsljud som möjligt, och att den visuella bakgrunden 
är neutral, lugn och stilla. De två senare önskemålen kan dock vara svåra att 
uppfylla om man samtidigt vill utnyttja effekterna av den kontextuella 
information som kan förmedlas med hjälp av bakgrunden. Frågan är i så fall vad 
som har mest positiv inverkan på kommunikationen. Detta går inte säga något 
om utifrån nuvarande studie, utan det kan bara konstateras att kontextuell 
information har en positiv inverkan på taluppfattningsförmågan vid videosamtal. 
 
7. Sammanfattning och slutsatser 
Önskemål framkom ur intervjun angående hur vissa faktorer hos den 
videotelefoniutrustning som användes vid videosamtalet skulle kunna utvecklas 
och förbättras för att bättre passa individer med hörselnedsättning, och hur 
videosamtal därmed på ett tillfredsställande sätt skulle kunna användas som ett 
hjälpmedel för denna användargrupp vid distanskommunikation. Om dessa 
faktorer förbättras visar studien att videosamtal kan underlätta 
distanskommunikation för individer med hörselnedsättning. Detta beror inte 
minst på möjligheten att förmedla kontextuell information. Slutsatsen av studien 
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är att videosamtal har potential att fungera som ett hjälpmedel för denna 
användargrupp.  
 
De önskemål om förbättringar från deltagarnas sida som framkom i studien 
ställer inga omvälvande krav på tekniken och går inte heller uppenbart emot de 
behov och krav som normalhörande kan tänkas ha och ställa på 
mobiltelefoniteknik idag. Det som kan diskuteras i detta sammanhang är i så fall 
huruvida önskemålet om ett större format på displayen, som i sin tur 
förmodligen skulle kunna medföra en större mobiltelefon, skulle mottas positivt 
av allmänheten eller inte. Hittills verkar trenden ha varit att tillverka mindre och 
mindre mobiltelefoner för smidighetens och bärbarhetens skull, men inte förrän 
nyligen har videosamtal funnits som en funktion i mobilerna. Därför är det inte 
omöjligt att denna trend kommer att vända, och att även normalhörande kommer 
att se fördelar med ett större displayformat vid videosamtal.  
 
Som nämndes tidigare i diskussionen har 3G-mobiler haft stort genomslag bland 
den döva teckenspråkiga befolkningen. Den nya tekniken har dock ställt vissa 
krav på att döva anpassar sitt sätt att kommunicera till tekniken. Exempel på 
sådana anpassningar är att teckna med bara en hand (om man måste hålla 
mobilen med den andra), att undvika att teckna med för yviga gester, och att 
undvika att teckna för snabbt. Det kan därför vara intressant att se om det 
kommer att utvecklas liknande ”strategier” bland individer med 
hörselnedsättning vid användning av 3G-tekniken. Dock ska man komma ihåg 
att läppavläsning ställer högre krav på videokvalitet jämfört med teckenspråk. 
Skulle det kännas som en för stor uppoffring att till exempel tvingas prata 
långsamt och med tydlig artikulering? Förhoppningsvis kommer dock kvaliteten 
på tekniken att utvecklas så att sådana anpassningar inte blir nödvändiga. 
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Appendix A 
 
 
Information före testet 
Detta test kommer att bestå av två delar, ett talåtergivningstest via dator, och ett 
test av videosamtal. Jag kommer även att ställa lite frågor före och efter testets 
olika moment.  
 
Deltagandet i denna studie sker anonymt, vilket innebär att ditt namn inte 
kommer att lämnas ut. 
 
Testet beräknas ta ca: en timme, och avslutas med fika i samband med att jag 
ställer några sista frågor.  
 
Tack för din medverkan!  
 
 
Instruktioner till talåtergivningstestet 
Framför dig har du en skärm. På denna kommer jag att spela upp 60 
videosekvenser där du kommer att se en person som säger något. Varje sekvens 
består av ett yttrande/en mening.  
 
Videosekvenserna kommer att spelas upp i grupper om tio. Varje sådan grupp av 
sekvenser kommer att presenteras på ett av följande sätt: Bara ljud, bara bild, 
ljud och bild. 
 
Före vissa yttranden kommer du även att få se en videosekvens som visar en 
omgivning och ett objekt. Föreställ dig att personen på bilden befinner sig i 
denna omgivning, och att personens yttrande har en anknytning till denna 
omgivning och detta objekt. 
 
Varje yttrande kommer att spelas upp en gång. Efter varje yttrande vill jag att du 
återger det du uppfattade så ordagrant som möjligt. Om du inte uppfattade allt, 
så skriv ner de ord du uppfattade. Du får även gissa på ord som du inte är helt 
säker på. Stryk då under dessa ord. 
 
Du får när som helst avbryta testet eller ta en paus. 
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Appendix B 
 
 
Följande frågor ställs före talåtergivningstestet: 
 
Kön: 
 
Ålder:  
 
Synskärpa (linser eller glasögon?): 
 
Sysselsättning: 
 
Hur länge har du haft hörselnedsättningen? 
 
Vilken grad av hörselnedsättning har du (ange i dB)? 
 
alt 
 
Vilka typer av ljud har du svårt att höra? 
 
Använder du något hjälpmedel (hörapparat, annat)? 

- Vilken typ? 
 

- Om hörapparat: fungerar denna tillsammans med mobiltelefon 
(uppkommer störningar)? 

 
Hur mycket tycker du att din hörselskada påverkar din användning av 
telefon/mobiltelefon, på en skala från 1 till 7 där 1 = inte alls och 7 = väldigt 
mycket? 
 

- På vilket sätt? 
 
Om hörselskadan påverkar mycket: Vilken teknik använder du idag helst för att 
kommunicera på distans (e-mail, post, sms, texttelefon, bildtelefon, annat)? 
 
Vad anser du är fördelen/nackdelen med denna gentemot övriga tekniker för 
distanskommunikation? 
 
 
Följande frågor ställs efter talåtergivningstestet: 
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Hur lätt uppfattade du meningarna i den första betingelsen, på en skala från 1 till 
7 där ett = jättelätt och 7 = jättesvårt? 
 

- Varför? 
 
Hur lätt uppfattade du meningarna i den andra betingelsen, på en skala från 1 till 
7 där ett = jättelätt och 7 = jättesvårt? 
 

- Varför? 
 
Hur lätt uppfattade du meningarna i den tredje betingelsen, på en skala från 1 till 
7 där ett = jättelätt och 7 = jättesvårt? 
 

- Varför? 
 
Hur lätt uppfattade du meningarna i den fjärde betingelsen, på en skala från 1 till 
7 där ett = jättelätt och 7 = jättesvårt? 
 

- Varför? 
 
Hur lätt uppfattade du meningarna i den femte betingelsen, på en skala från 1 till 
7 där ett = jättelätt och 7 = jättesvårt? 
 

- Varför? 
 
Hur lätt uppfattade du meningarna i den sjätte betingelsen, på en skala från 1 till 
7 där ett = jättelätt och 7 = jättesvårt? 
 

- Varför? 
 
Använde du dig av någon slags strategi då det var svårt att uppfatta meningarna 
(till exempel blundade, fokuserade på läpparna)? 

 
Hur ansträngande tyckte du att testet var att göra, på en skala från 1 till 7 där 1 = 
inte alls och 7 = väldigt ansträngande? 
 

- Vad berodde det på? 
 
Att filma omgivning eller objekt för att ge ledtrådar till samtalsämne på det här 
sättet, är det något du tror du skulle utnyttja om du hade tillgång till mobil 
videotelefoni? 
 

- Varför/Varför inte? 
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Övriga synpunkter: 
 
 
Följande frågor ställs efter videosamtalet:  
 
Hur stor skillnad tyckte du att det var på att ha videosamtal jämfört med vanliga 
telefonsamtal, på en skala från 1 till 7 där 1 = ingen skillnad alls och 7 = jättestor 
skillnad? 
 

- Varför? 
 
Tyckte du att konversationen (a) förenklades eller (b) försvårades?  

 
(a) Hur mycket tyckte du att konversationen förenklades jämfört med vanliga 
telefonsamtal, på en skala från 1 till 7 där 1 = inte alls och 7 = jättemycket? 
 

- Vad berodde det på? 
 
(b) Hur mycket tyckte du att konversationen försvårades jämfört med vanliga 
telefonsamtal, på en skala från 1 till 7 där 1 = inte alls och 7 = jättemycket? 
 

- Vad berodde det på? 
 

ur ansträngande tyckte du att videosamtalet kändes, på en skala från 1 till 7 där 1 
= inte alls och 7 = väldigt ansträngande? 
 

- Om det kändes ansträngande, vad berodde det på? 
 
Övriga synpunkter angående genomförandet av videosamtal: 
 
Anser du att det finns några fördelar med videosamtal via mobiltelefon jämfört 
med vanliga telefonsamtal (både gällande mobil och stationär telefon)? 
 

- Vilka? 
 

- I vilka situationer tror du att du skulle ha användning av 
videosamtal via mobiltelefon? 

 
Anser du att det finns några nackdelar med videosamtal via mobiltelefon jämfört 
med vanliga telefonsamtal (telefonsamtal där man inte kan se den man pratar 
med)? 
 

- Vilka? 
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Övriga synpunkter: 
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Appendix C 
 
 
Tilläggsinformation inom parentes 
 
1 Vad ska jag handla till middag? (bakgrund mataffär, objekt plånbok)  
 
2 Jag har handlat mat till ikväll. (bakgrund ”på stan”, objekt matkasse) 
 
3 Tvättmedlet har tagit slut. (bakgrund tvättstuga, objekt tom 
tvättmedelsförpackning) 
 
4 Jag kan inte handla för jag har inga pengar. (bakgrund affär, objekt tom 
plånbok) 
 
5 Vill du komma på fest hos mig ikväll? (bakgrund hemmiljö, objekt vinflaska) 
 
6 Det är för sent att posta brevet idag. (bakgrund postlåda, objekt klocka) 
 
7 Jag kan inte komma ikväll för jag håller på att tvätta (bakgrund tvättstuga, 
objekt klocka) 
 
8 Har du lust att komma hit och fika? (bakgrund hemmiljö, objekt 
Gevaliaförpackning)  
 
9 Det tar tid att riva för hand. (bakgrund kök, objekt rivjärn) 
 
10 Jag håller på att måla om. (bakgrund vägg, objekt pensel) 
 
11 Vi sitter i en park och läser. (bakgrund park, objekt bok) 
 
12 Filmen börjar om fem minuter. (bakgrund utanför bio, objekt klocka) 
 
13 Tandkrämen är slut. (bakgrund toaletten, objekt tandborste) 
 
14 Är du bra på att stryka? (bakgrund skjortor, objekt strykjärn) 
 
15 Jag tittar på en film. (bakgrund soffa, objekt TV) 
 
16 Vem har glömt att sätta i nytt toalettpapper? (bakgrund toaletten, objekt tom 
pappershållare) 
 
17 Du glömde låsa igår kväll. (bakgrund bil, objekt nyckelknippa) 
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18 Jag kan diska, om du städar. (bakgrund diskbänk, objekt diskborste)  
 
19 Det är lätt att bränna sig. (bakgrund spis, objekt grytlapp) 
 
20 Jag tänkte göra fruktsallad. (bakgrund kök, objekt äpple) 
 
21 Vi måste städa innan gästerna kommer. (bakgrund städskåp, objekt trasa).  
 
22 Jag har glömt portkoden. (bakgrund port, objekt kodtavla) 
 
23 Det är viktigt att sortera rätt. (bakgrund sopstation, objekt glasflaska el dyl) 
 
24 Jag tror jag ska hänga upp en tavla. (bakgrund tom vägg, objekt hammare) 
 
25 Allt går inte att panta. (bakgrund pantmaskin, objekt glasburk el dyl) 
 
26 Var kan jag växla någonstans? (bakgrund parkeringsautomat, objekt sedel) 
 
27 Det blir för jobbigt att ta trapporna. (bakgrund hiss, objekt resväska) 
 
28 Jag kan inte hitta ditt telefonnummer. (bakgrund telefon, objekt 
telefonkatalog) 
 
29 Vilken buss ska jag ta? (bakgrund: busshållplats, busstidtabell) 
 
30 Ska jag beställa mat till dig också? (bakgrund telefon, objekt pizzameny) 
 
31 Härifrån kan man se jättelångt. (bakgrund utsikt, objekt kikare) 
 
32 Var finns närmaste papperskorg? (bakgrund park, objekt glasspapper el. dyl) 
 
33 Brevbäraren har redan varit här. (bakgrund hall, objekt post) 
 
34 Vill du ha små eller stora? (bakgrund grönsaksdisk, objekt tomater) 
 
35 Vilka sorter vill du ha? (bakgrund lösgodishylla, objekt skopa) 
 
36 Hur många liter ska jag köpa? (bakgrund mataffär, objekt mjölk) 
 
37 Jag tror jag ska ta ett skönt bad. (bakgrund badkar, objekt badolja) 
 
38 Jag undrar var den andra tog vägen? (bakgrund tvättmaskin, objekt strumpa) 
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39 Vill du ha ost på mackan? (bakgrund kök, objekt osthyvel) 
 
40 Vill du ha Expressen eller Aftonbladet? (bakgrund tobaksaffär, objekt 
tidning) 
 
41 Vad är godast, dillsmak eller löksmak? (bakgrund mataffär, objekt chipspåse) 
 
42 Förlåt att jag är sen, jag missade bussen. (Bakgrund: busshållplats, objekt 
klocka) 
 
43 Jag har tagit några kort på utsikten. (bakgrund utsikt, objekt kamera) 
 
44 Jag har inga mynt att ringa för. (bakgrund telefonkiosk, objekt tom plånbok) 
 
45 Vilken sort ska jag köpa? (bakgrund mataffär, objekt paprika) 
 
46 Nu har jag städat hela lägenheten. (bakgrund hemmiljö, objekt mopp) 
 
47 Jag brukar läsa en stund innan jag somnar. (bakgrund säng, objekt bok) 
 
48 Nu ska jag ta kaffepaus. (bakgrund skrivbord, objekt kaffemugg) 
 
49 Vad vill du ha för pålägg? (bakgrund mackor, objekt ost) 
 
50 Det är perfekt väder för en joggingtur. (bakgrund fönster, objekt joggingskor) 
 
51 Snart är det dags att putsa igen. (bakgrund fönster, objekt fönsterputs) 
 
52 Hur mycket kostade maten? (bakgrund mataffär, objekt kvitto) 
 
53 Det är svårt att veta vad som sorteras som glas. (bakgrund sopstation, objekt 
glödlampa) 
 
54 Glöm inte att spara ditt arbete. (bakgrund dator, objekt diskett) 
 
55 Jag har tappat bort min cykelnyckel (bakgrund cykel, objekt nyckelknippa) 
 
56 Var finns närmaste bankomat? (bakgrund ”på stan”, objekt VISA-kort) 
 
57 Det är bäst att göra rent efter sig. (bakgrund tvättstuga, objekt trasa)  
 
58 Kan du hjälpa mig att klippa naglarna? (bakgrund toalett, objekt sax) 
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59 Vilken kanal är filmen på? (bakgrund TV, objekt fjärrkontroll) 
 
60 Jag har inget att tända med. (bakgrund ljus, objekt tom tändsticksask) 
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Appendix D 
 
 
 

Gunnar Hellström 
2002-01-23 

Kvalitetskrav på videokommunikation för teckenspråk 

Bruksanvisning för mätmetoden 
 
Översikt över mätmetoden och dess användning 
Mätmetoden för mätning av kvaliteten i teckenspråksöverföringen grundar sig 
på en video med sekvenser som belyser olika kvalitetsegenskaper i 
videokommunikation för teckenspråk. Mätningen görs genom att spela upp 
mätvideon genom ett par videokommunikationsutrustningar kopplade genom 
telenätet.  
En videospelare ansluts till en videoingång på den ena videotelefonen och 
bandet spelas upp där. 
Vid den andra gör man antingen observationer direkt eller spelar in resultatet på 
video genom en videoutgång för noggrannare analys efteråt. 

 
 
Bandet innehåller tio olika videosekvenser. Två av dem innehåller dessutom ljud 
som skall analyseras eller spelas in genom videotelefonen. En sekvens 
innehåller ljud som skall avlyssnas eller spelas in direkt från mätvideon utan att 
gå genom videotelefonen. Den inledande texten har även ljud för att ge 
möjlighet att kontrollera kopplingarna. 
 
Videon bör helst användas i en kvalitet bättre än VHS, t.ex. S-VHS, Hi-8, DV 
eller Beta-SP. Det finns en risk att den låga kvaliteten på VHS påverkar 
resultatet. Speciellt kan brus i bilden påverka mätningen av bildväxlingstakt. 
 
När man gör en mätning är det viktigt att notera egenskaper och inställningar 
hos båda videokommunikationsutrustningarna och kommunikationslänken 
mellan dem. Det är många faktorer som påverkar kvaliteten i återgivningen. Till 
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videon finns ett formulär för utvärdering med plats för notering av viktiga 
uppgifter. 
Här ges också en klassning av uppmätta värden i graderna: Oanvändbart, 
Svåranvänt, Användbart med tvekan, Bra. Sådana klassningar är inte absoluta, 
men ger en snabb ungefärlig uppfattning om kvaliteten med den noggrannhet 
som är lämplig med tanke på att många andra parametrar påverkar kvaliteten i 
verklig användning. 
 
Videons innehåll och användning 
Videon finns i en svensk och en engelsk utgåva. Den innehåller tio videoavsnitt. 
Före varje avsnitt finns en text som ger en kortfattad instruktion till hur avsnittet 
skall användas.  
 
1. ”Silent voice”  
En internationell referens med amerikanskt teckenspråk som används av 
videokommunikationsforskare. Den har ursprung i standardgruppen MPEG4. 
Här används den om det finns behov av diskussion med utvecklare som 
använder denna sekvens. Man kan också få en första subjektiv uppfattning om 
rörelserna ser tillräckligt mjuka ut. 
Uppgift: Kontrollera subjektivt om rörelserna ser mjuka och kompletta ut så att 
teckenspråket blir uppfattbart. 
 
2. ”Fast”, en snabbt tecknad sekvens. 
En sekvens tecknad snabbt. Kan användas för subjektiv bedömning av kvaliteten 
av personer med teckenspråkskunskap. I sekvensen finns t.ex. namnen ”La 
Valletta” och ”Malta” snabbt bokstaverade. En teckenspråkskunnig person kan 
avgöra om dessa bokstaveringar återges tillräckligt bra. 
Uppgift: Kontrollera subjektivt om kvaliteten räcker till för snabbt teckenspråk. 
 
3. ”Slow”, en långsamt tecknad sekvens. 
En sekvens med långsamt tecknat teckenspråk. Kan användas av 
teckenspråkskunniga personer för en subjektiv bedömning av om rörelsen ser 
komplett ut då den tecknande personen sänker hastigheten långt under det 
normala så som man måste för att kunna teckna genom en videotelefon med låg 
kvalitet. 
Uppgift: Kontrollera subjektivt om kvaliteten räcker till för medvetet sänkt fart 
på teckenspråk. 
 
4. ”Frame rate”. Bildväxlingstakt. 
För bedömning av bildväxlingstakten med teckenspråk i bild. Till vänster i 
bilden finns ett rutmönster med 25 rutor. En röd fläck visas i en av dessa rutor i 
taget, och flyttas för varje bild, 25 gånger per sekund. Det blir som ett rörligt 
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mönster uppifrån och ned under en sekund, varefter det börjar om uppifrån. 
Under sekvensen tecknar personen i bilden ganska livligt. Man skall räkna hur 
många röda fläckar som syns i rutmönstret på väg ned under en sekund. En grov 
uppfattning kan man få direkt, genom att titta på mönstret vid uppspelningen. 
Värdet anges ofta som ”frames per second” i broschyrer, och är det viktigaste 
kvalitetsvärdet i mätningen. Värdena motsvarar följande användbarhetsmått: 
 
1-4 bilder/sekund: Omöjligt för teckenspråk 
5-11 bilder/sekund Viss möjlighet att uppfatta, men ansträngande 
 och ger missförståndsrisk. I praktiken oanvändbart. 
12-19 bilder/sekund  Med tvekan användbart för teckenspråk. Risk för 

problem vid bokstavering. Gradvis bättre ju högre 
bildväxlingstakt. 

20 bilder/sekund eller mer Bra 
 
Många videotelefoner ökar bildfrekvensen då det är lite rörelse i bilden, och 
broschyrernas värden på bildväxlingstakt är ofta mätt med mycket små rörelser i 
bilden. Värdet är ointressant för teckenspråksanvändning.  
 
Uppgift: Avläs hur många röda punkter som syns på en sekund,  dvs på väg ned 
en gång. Detta är bildväxlingstakten med teckenspråk i bild. 
 
5. ”Stresstest”. Resultat av hård rörelsebelastning 
För jämförelse kan man även avläsa även hur många röda punkter som syns på 
en sekund i nästa avsnitt 5, ”Stresstest”. Detta är bildväxlingstakten med en bild 
med mycket rörelser i bakgrunden, och ger an bild av systemets tålighet för 
högre belastning. Det är inget formellt krav knutet till denna sekvens. 
 
6. ”Static resolution”. Upplösning i bilden 
För bedömning av upplösningen i bilden.  
Oftast används en grundupplösning av bilden i ett antal punkter (”pixels”) 
horisontellt och vertikalt. Här mäter man hur många linjer som kan visas utefter 
bildens hela bredd. Fyra randiga fält med en linjebredd som motsvarar 80, 160, 
240 och 320 linjer på skärmens bredd. Mätningen görs genom att notera vilket är 
det tätast randiga fält som ränderna syns i.  
 
En annan mätning på samma sekvens kan man göra på bilderna av personen i 
olika storlekar, märkt med 1, 2 och 4. Här skall man bedöma i vilka bilder som 
detaljer såsom ögon och fingrar på personen syns tydligt. Siffran anger ungefär 
hur många personer man kan vara i bild med möjlighet att använda teckenspråk. 
.  
Ofta kan användaren välja upplösning mellan några standardvärden. Vanliga 
värden är 352*288 punkter (kallas ”CIF” Common Interchange Format) och 
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176*144 (kallas ”QCIF” , ”quarter CIF”). Genom att välja en grövre bild (QCIF) 
får man en viss suddighet, men man brukar i stället kunna uppnå en högre 
bildväxlingshastighet. Bästa inställning för teckenspråk blir ofta en kompromiss 
mellan skärpa och mjuka rörelser. 
Tillverkarens uppgifter om upplösning i CIF och QCIF brukar vara korrekt och 
motsvara en upplösning i praktiken om 180 resp. 90 linjer över bildens bredd. 
Därför är det att vänta att vid inställning på CIF så bör resultatet från denna 
mätning bli att 160 linjer syns men knappt 240, och att vid QCIF så syns 80 
linjer men inte 160.  
 
Upplösningen 160 linjer är bra för teckenspråk. Man kan då se detaljer 
tillräckligt bra. Man kan också vara upp till 4 personer i bild och teckenspråket 
kan avläsas, även om det blir med ett visst besvär. 
Upplösningen 80 linjer är godtagbar för teckenspråk om bara en person är i bild. 
De finaste detaljerna, som blickriktningar kan gå förlorade, varför denna 
upplösning ger en risk för missförstånd. 
 
(Upplösningen 320 linjer är mer än vad en VHS-video klarar. Om man använder 
mätvideon i VHS-version skall man därför inte vänta sig att se några streck i 
320-linjers fältet ens i originalet. ) 
 
Uppgift: Avläs talet vid det mest finrandiga fält där ränderna kan urskiljas. 
Detta är antal linjer över bildbredden som videotelefonen praktiskt kan återge 
vid stillastående bild. 
 
Avläs siffrorna vid de bilder av en person där fingrar ögon och mun kan 
urskiljas. Siffrorna anger grovt hur många personer som kan finnas i bild i ett 
teckenspråkssamtal.  
 
7. ”Blur”, suddighet på detaljer i rörelse. 
Tre sekvenser med gradvis ökad rörelse, som kan visa om videotelefonerna 
introducerar extra oskärpa på detaljer i rörelse. Vissa kodningsmetoder ger extra 
suddighet på detaljer i rörelse, andra ger extra suddighet i hela bilden när det är 
mycket rörelse i den. Här görs mätningen genom att avgöra i vilka sekvenser 
som fingrar och ögon kan urskiljas. Tre sekvenser visas. Den första är märkt ”1” 
och har visar tecken med ett finger. Den andra är märkt ”2” och visar tecken 
med två fingrar. Den tredje är märkt ”3” och visar tecken med 5 fingrar.  
 
För bra möjlighet att avläsa teckenspråk behöver alla tre sekvenserna visas 
skarpt. En viss minskad upplösning under rörelse kan tolereras i användbara 
terminaler. Om detaljerna blir suddiga under rörelsen blir terminalen svår att 
använda för teckenspråk, och om de blir omöjliga att urskilja så blir 
videotelefonen omöjlig att använda för teckenspråk. 
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Uppgift: Avgör om fingrar, mun och ögon återges skarpt, nästan skarpt, suddigt 
eller ej uppfattbart under rörelsen med hela händerna.  
 
8. ”Sync”, synkronism mellan ljud och bild. 
En sekvens med ljud som skall visa om ljud och bild återges samtidigt eller med 
tidsförskjutning. 
På videon finns en sifferskala som ändras, och visar tiondels sekunder. När 
skalan visar 0, sänds ett slagljud. Genom att titta på skalan och avgöra vilken 
siffra som visas när ljudet hörs får man värdet på synkroniseringsavvikelsen i 
tiondels sekunder. (ljudet kan göras synligt eller kännbart för döva som vill 
utföra mätningen med hjälp av t.ex. en bandspelare med mikrofon och 
styrkeindikator). 
Detta värde har ingen betydelse i teckenspråkssammanhang. Men om 
utrustningen skall användas för läppavläsning så är det viktigt att 
synkroniseringsfelet inte är större än 0,1 sekunder.  
Uppgift: Låt ljud och bild gå genom videotelefonsystemet. Avläs vilken siffra 
som syns när slagljudet hörs. Siffran anger synkroniseringsfelet i tiondels 
sekunder. 

  
9. ”Lip-reading”, för bedömning av läppavläsning. 
En sekvens som kan användas för subjektiv bedömning av användbarhet vid 
läppavläsning. Läppavläsning har visat sig behöva 20 bilder per sekund och 
upplösning minst CIF.  
 
Uppgift: Bedöm subjektivt om läpprörelserna ser tillräckligt skarpa och 
kompletta ut för att ge något stöd för läppavläsning.  
 
10. ”Delay”, bildfördröjning. 
En sekvens med ljud som skall användas för att mäta den fördröjning som 
uppkommer från det att kameran har registrerat en rörelse tills den återges på 
mottagarens skärm. En stor fördröjning kan införa svårigheter i turtagning och 
konversationssignalering i samtal.  
Här skall man lyssna på ljudet direkt från sändande videospelare och jämföra 
med bilden från den andra videotelefonen. En föränderlig skala visas som anger 
tiden i tiondels sekunder. I den sändande videon hörs ett slagljud när skalan 
passerar noll. Fördröjningen får man från den siffra som syns i bild när 
slagljudet hörs. Det är inte ovanligt att fördröjningar på 0,4 - 0,6 s uppstår.  
Fördröjningar under 0,5 s är bra. 

Ljud genom videotelefonen
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Fördröjningar från 0,5 sek upp till 1,0 sek kan tolereras. 
Fördröjningar över 1,0 sek är så hämmande på konversationen att 
videotelefonen känns oanvändbar. 
Uppgift: Koppla ljudet så att det hörs direkt från den uppspelande videospelaren 
utan att gå  
genom videotelefonen. Avläs vilken siffra som syns när slagljudet hörs. Siffran 
anger bildfördröjningen i tiondels sekunder. 

 
Ljud direkt
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Kvalitetsprofilen 
De uppmätta värdena kan åskådliggöras i en kvalitetsprofil.  Den ger en samlad 
bild av de viktigaste kvalitetsparametrarna.  Här finns också en indelning i de 
subjektiva kvalitetsmåtten ”Oanvändbar, Svåranvänd, Godtagbar och Bra”. Det 
finns också plats för notering av mätobjekt och viktiga förhållanden vid 
mätningen. 
 
Här visas en tom kvalitetsprofil. I kapitlet ”Erfarenheter av utförda mätningar” 
nedan finns exempel på ifyllda kvalitetsprofiler. 
 
Kvalitetsprofil för personlig konversation på teckenspråk i 
videotelefon 
 
Mätobjekt   
Produkt, version och ev. dator: 
    Sändande: 
   Mottagande 

Märke, typ  

Nätförbindelse: typ,hastigh  
Inställd upplösning: CIF/QCIF/.  
Ljudkodning:  standard  
Videokodning: standard  
Andra inställningar:   
Mätning utförd; Dag, sign  
Kommentar: 
 
 
Subjektiva observationer ja tvek-

samt 
nej 

Visas sekvensen ”FAST” mjukt och avläsbart?    
Visas sekvensen ”SLOW” mjukt och avläsbart?    
Kan munrörelserna i sekvensen ”Lip reading” vara till stöd för läppavläsning    
Uppmätta värden   
Kvalitetsfaktor värde Kvalitetsprofil 
Bildväxlingstakt med teckenspråk      
   Bilder/sek.  <5 5     -     11 12  -  19 >20 
Upplösning      
   Synliga linjer / motsv standard   <80 /SQCIF 80 / QCIF ≥160 /CIF
Suddighet på detaljer i rörelse      
   Subjektiv uppfattning  ej urskiljbara suddiga nära skarpa skarpa 
Synkroniseringsfel bild-ljud        
   S. (viktig endast vid läppavläsn.)  >0,4 0,4 - 0,3 0,2 ≤0,1 
Bildfördröjning      
   Sekunder  >2 2 - 1,1 1,0- 0,6 ≤0,5 
Bedömning  Oanvändbar Svåranvänd Med tvekan 

användbar 
Bra 
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