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Sammanfattning 
En stor del av befolkningen har en hörselnedsättning men långt ifrån alla som skulle kunna 
dra nytta av hörselhjälpmedel söker vård i tid. Det finns ett behov av att kunna göra ett snabbt 
och enkelt screening-test hemifrån och i flera andra europeiska länder har det för det 
ändamålet tagits fram telefon- och Internetbaserade hörseltest av tresiffertyp. 
 
Dessa tester spelar upp tre inlästa siffror samtidigt som ett störande brus-ljud och en adaptiv 
metod används för att automatiskt uppskatta testpersonens genomsnittliga, uppfattbara signal-
brus-förhållande. Studier har visat att förmågan att urskilja tal i brus försämras för personer 
med hörselnedsättning och att den absoluta uppspelningsvolymen inte spelar väsentlig roll så 
länge ljudet är klart hörbart. 
 
Ett svenskt talmaterial för ett sådant test har tagits fram inom EU-projektet HearCom. Syftet 
med examensarbetet var att implementera och validera en funktionell och prisvärd lösning i 
samarbete med en aktör inom telekommunikationsbranschen.  
 
Efter en upphandlingsprocess valdes ett Linux-baserat system med den öppna telefonserver-
programvaran Asterisk. En normalstudie genomfördes där resultaten pekar på att det 
utvecklade testet är jämförbart med liknande test i andra länder. Telefontestet jämfördes även 
med en befintlig Internetversion och båda testerna utvärderades med avseende på 
användbarhet. Vissa förbättringsåtgärder har föreslagits för testerna.  
 
Rapporten tar också upp förutsättningar för en relevant gränssättning av testerna samt de 
återstående stegen till en färdig talsvarstjänst som allmänheten kan ha nytta av.  
 

Abstract 
Hearing problems are frequent in our society but far from everyone that would benefit from 
hearing aids seek help immediately. There is a need for a quick and simple screening test that 
can be done from home and several European countries have developed versions by telephone 
and Internet.  
 
Those tests present three digits mixed with noise and an adaptive procedure is used to 
automatically estimate the average signal-to-noise ratio for the test person. Studies have 
shown that the ability to perceive speech in noise is worse for people with a hearing disability 
and that the absolute presentation level does not matter as long as the mixed sound file is 
clearly audible. 
 
A Swedish speech material for this type of test has been developed in the EU project 
HearCom. The purpose of this thesis was to implement and validate a functional and 
affordable telephone test system in cooperation with a telecommunications company. 
 
The undertaken procurement process led to a system utilizing Linux and the open source 
telephony software Asterisk. Results from a normal study indicate the test is comparable to 
similar tests in other countries. The telephone test was also compared to an Internet based 
version and the usability of both tests was evaluated. Some measures of improvement have 
been suggested. 
 
The report discusses classification thresholds and future work to make the telephone test 
publicly available. 
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SMS Short Message Service 
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SSH  Secure Shell 
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1 Inledning 
Detta avsnitt beskriver bakgrund och målsättning med examensarbetet, samt upplägg av 
rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
Nästan 1,3 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning enligt 
Statistiska Centralbyrån. Av dessa använder cirka 30 % hörapparat men det uppskattas att 50-
60 % skulle behöva det. Många skulle också ha nytta av andra hörhjälpmedel, en bättre 
ljudmiljö på jobbet och kunskap om sin hörselnedsättning. Andelen hörselnedsatta personer i 
Sverige har ökat från 11,3 till 14,3 % de senaste 20 åren. Befolkningen lever allt längre och 
ökningen innefattar delvis den åldersrelaterade hörselnedsättningen, men den är tydlig även i 
grupper under 65 år [1].  
 
En studie har konstaterat att 45 % av dem som tar kontakt hörselvården för första gången haft 
hörselproblem i över 10 år [1]. Många människor skulle alltså kunna bli hjälpta mycket 
tidigare av en kontakt med hörselvården och det finns ett behov av ett lättåtkomligt screening-
test för att få en uppskattning av sin hörsel. 
  
Svårigheter att uppfatta tal i bullriga miljöer är ofta det första tecknet på hörselproblem och 
det som upplevs som det största handikappet [2]. Det finns flera test som mäter 
taluppfattningsförmågan i en störande bakgrund och resultaten från tal-i-brus-test har ett starkt 
samband med graden av en hörselskada överlag [3].  
 
Mot bakgrund av detta har det i bland annat Holland, England och Tyskland utvecklats tal-i-
brus-baserade hörselscreening-test för användning över Internet och telefon och de har visat 
på ett stort intresse från allmänheten [4]. Testen presenterar kombinationer av talade siffror 
som spelas upp samtidigt som en brusfil. Sifferkombinationerna och volymamplitud-
förhållandet mot bruset varieras och efter ett antal sådana testfrågor ges en bedömning om 
hörseln är normal eller om testpersonen bör uppsöka hörselvården. Ett testmaterial för ett 
svenskt tresiffer-test samt en Internet-version av detta har tagits fram inom EU-projektet 
HearCom – Hearing in the Communication society. 
  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att 

1. Implementera ett tal-i-brus-test av tresiffer-typ för telefon som kompletterar ett 
befintligt test på Internet.  

2. Genomföra en valideringsstudie där Internet- och telefonversionen jämförs dels med 
varandra och dels med liknande test i andra länder. 

  
I implementeringssteget skulle speciellt tas hänsyn till systemets produktionsmässighet där 
krav på lösningen förelåg: 

 Lösningen skulle fungera på en plattform hos en aktör inom telekommunikations-
branschen som kan hantera en större mängd parallella telefonsamtal. 

 Möjlighet att administrera systemet på distans, både vad gäller dataåtkomst och 
uppdatering av testets funktion.  
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Examensarbetet utgör ett viktigt steg i att realisera ett välverifierat hörselscreening-test på 
svenska för allmänheten, som också blir ett användbart forskningsverktyg i framtida 
populationstudier med hörselrelaterade frågeställningar.  
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet behandlar implementering av systemet och validering mot ett normalmaterial. 
Inga data från hörselnedsatta personer är med och därför nås inte ända fram vad gäller 
fastställande av testets gränssättning för hörselklassificering. Dock jämförs resultaten med 
andra länder och metoder för en framtida gränssättning diskuteras.  
 

1.4 Rapportens upplägg 
Teoridelen omfattas av kapitel 2-5. I kapitel 2 avhandlas grundläggande audiologi med 
ljudlära och människans hörselfysiologi. Kapitel 3 tar upp telefonins grunder och viktiga 
begrepp och tekniker. Därefter sätts fokus på hörselmätning i kapitel 4, där både ton- och 
talaudiometri behandlas. Detta leder in på den aktuella screening-metoden med distans-
baserade tal-i-brus-test i kapitel 5, där tidigare arbete inom detta område sammanfattas. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av det tidigare framtagna svenska talmaterialet för ett 
sådant test.  
 
I kapitel 6 beskrivs exjobbets förarbete – hur en marknadsundersökning, kravspecifikation 
och upphandling ledde fram till förutsättningar för systemet. 
 
Kapitel 7 startar den egentliga metoddelen med en beskrivning av det implementerade 
systemet. Detta följs av en sammanfattning av det genomförda utvecklingsarbetet i kapitel 8 
med beskrivning av framtagning av ljudmaterial samt programmeringslösningar. Kapitel 9 går 
in på utvärderingen av systemet där inverkan från en pilotstudies resultat på test-
implementationen och den efterföljande valideringsstudiens upplägg, beskrivs. 
 
Sedan följer den avslutande delen med resultat och diskussion. Kapitel 10 presenterar de 
värden och resultat som valideringsstudien gett och i kapitel 11 diskuteras dessa och slutsatser 
dras om både testet och systemet i sin helhet. Kapitel 12 diskuterar det genomförda examens-
arbetet och dess möjliga följder.  
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2 Grundläggande audiologi 
I det här avsnittet presenteras de viktigaste begreppen inom akustik och hörande. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av människans hörselsystem. 
 

2.1 Akustik 
Akustik är läran om ljud. 

2.1.1 Definition av ljud 
Ljud definieras som tryckvågor som breder ut sig likformigt från en ljudkälla genom 
mekaniska svängningsrörelser i transportmediet. Dessa svängningars karaktär beror på vilken 
typ av medie som ljudet färdas i, ljudets hastighet i luft med normalt tryck 101,3 kPa och 
20°C är 343 m/s [5]. Ljudet beskrivs av dess amplitud (styrka) samt dess frekvensinnehåll.  

2.1.2 Ljudstyrka 
Ljudets styrka kan, liksom andra tryck-storlekar, anges i Pascal (N/m²). Inom audiologi och 
ljudlära används dock främst en logaritmisk skala i enheten decibel Sound Pressure Level, 
(dB SPL). Detta enligt formeln  

)/log(*10 2
0

2 ppLtryck     (1) 

där referensljudtrycket 0p  = 20 μPa [5]. 

2.1.3 Frekvens 
Ljudets frekvens anges i antal svängningar per tidsenhet, ofta i Hertz (1/s). Frekvensen står i 
förhållande till ljudets våglängd och hastighet enligt 

*fv      (2) 

där v  är ljudets hastighet, f  dess frekvens och   dess våglängd [5].  
 

2.2 Psykoakustik 
Psykoakustik är en del av akustiken som behandlar människans subjektiva upplevelse av ljud. 

2.2.1 Hörområdet 
Det hörbara området åskådliggörs i Figur 1 och sträcker sig från cirka 20 Hz till 20 kHz i 
frekvensomfång. Den undre amplitudgränsen beskrivs som hörtröskeln, det vill säga 
övergångsområdet från hörbar till icke hörbar ljudnivå. Denna nivå skiljer sig för olika 
frekvenser och brukar ofta definieras som den ljudnivå där 50% av testljuden uppfattas. Övre 
gräns i hörområdet beskrivs av obehagsnivån - den ljudnivå där ljudet övergår till att 
framkalla fysiskt obehag och upplevelser som skiljer sig från den rena hörselförnimmelsen. 
Obehagsnivån uppskattas vanligtvis till 110-130 dB SPL. Hörnivån för ett ljud är den 
ljudtrycksnivå som en referenston (1000 Hz) ska ha för att låta lika stark som det jämförda 
ljudet. Denna ljudnivå brukar då anges i phon (dB SPL vid 1 kHz). Kurvorna i Figur 1 kallas 
lika-hörnivå-kurvor och var och en anger den ljudtrycksnivå som en viss tonfrekvens måste 
ha för att låta lika stark som övriga toner på kurvan [6]. Dessa mätningar baseras på många 
normalhörande och olika studier genom åren har gett något olika resultat [7]. I Figur 1 visas 
lika-hörnivå-kurvorna från den reviderade standarden ISO 226 från år 2003. 
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Figur 1. Hörområdet och lika-hörnivå-kurvor [6]. Kurvor från den reviderade ISO 226 från 2003 plottas 
tillsammans med en kurva motsvarande 40 phon från den tidigare ISO 226-standarden från 1961 [7]. Bilden är 
från [8]. 

2.2.2 Hörselnivå 
Hörselnivån är den ljudnivå som mäts i till exempel tonaudiometri och den står i förhållande 
till vad ett stort antal normalhörande i medeltal presterar på samma typ av stimuli. Dessa 
värden följer internationell standard och möjliggör likformig kalibrering av audiometrar i 
olika delar av världen. Hörselnivån anges i enheten dB Hearing level (dB HL) [6]. 

2.2.3 Maskering 
Ett ljud kan påverka hörbarheten av andra ljud. Man pratar då om att det ljud som blir helt 
eller delvis ohörbart är maskerat. Maskeringseffekten påverkar främst ljud med samma 
frekvensinnehåll men breder även ut sig neråt och speciellt uppåt i ljudspektrumet. Maskering 
påverkar också ljud som inträffar strax innan och strax efter det maskerande ljudet. För 
personer med hörselnedsättning påverkar maskeringen uppfattbarheten av andra ljud under ett 
längre tidsintervall [6].  
 

2.3 Anatomi och fysiologi 
Hörselsystemet hos människan består av örat och delar av hjärnan. Örat ses i Figur 2 och 
brukar delas in i ytter-, mellan- och innerörat. 
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2.3.1 Ytterörat 
Till ytterörat räknas öronmusslan och hörselgången fram till trumhinnan. Beroende på ljudets 
infallsvinkel förändras frekvensåtergivningen något via öronmusslan, vilket underlättar 
ljudlokaliseringen. De insamlade ljudvågorna får från öronmusslan också en liten förstärkning 
inom speciellt de höga frekvenserna. Eftersom öronmusslans form och storlek är individuell 
varierar också dess akustiska färgning av ljudet mellan personer. Ytterligare förstärkning av 
ljudet erhålls av, den cirka 1 cm i diameter och 3 cm långa, hörselgången. Främst är det 
frekvenser mellan 2 och 5 kHz som förstärks och förstärkningen kan uppgå till 15-25 dB. 
Förutom att hjälpa till vid den akustiska överföringen av ljudet, spelar ytterörat en viktig roll 
som skydd av trumhinnan och för att hålla denna känsliga del av örat vid stabil temperatur 
och luftfuktighet [9]. 

2.3.2 Mellanörat 
Till mellanörat brukar räknas trumhinnan och de tre hörselbenen hammaren, städet och 
stigbygeln. Trumhinnans vibration överförs mekaniskt via hörselbenen till ovala fönstret och 
innerörat. Mellanörat bidrar till en ytterligare förstärkning genom bland annat storleks-
skillnaden mellan trumhinnans och det ovala fönstrets areor, enligt 

ttoo ApAp **     (3)  

  

där op  och oA är ovala fönstrets tryck respektive area och tp och tA är trumhinnans tryck 

respektive area [9]. 
 

 

Figur 2. Schematisk bild av örat och några av dess viktigaste delar markerade. Bilden är från [10]. 
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2.3.3 Innerörat 
Innerörat består av balansorganet och hörselsnäckan (cochlean). Hörselsnäckan har tre 
vätskefyllda gångar, scala vestibuli, scala tympani och scala media (Figur 3 visar 
genomskärning). De två förstnämnda är förbundna med varandra längst in i snäckan via 
helicotrema och innehåller perilymfa, medan scala media är avgränsad från dessa och 
innehåller endolymfa. När tryckvågen träffar ovala fönstret uppstår ett övertryck i scala 
vestibuli vilket överförs via scala media till scala tympani och slutligen påverkar runda 
fönstret. En vandrande våg går genom cochlean som deformerar cochleans innervägg på den 
position där vågens amplitud är som störst. Var detta sker beror på det inkommande ljudets 
frekvens – diskanttoner har resonans nära trumhinnan medan bastoner har resonans längre in 
[9]. Tryckvågen når scala media via vestibularmembranet (Reissners membran) och överförs 
via endolymfan till basilarmembranet. Basilarmembranets fibrer är korta och stela i cochleans 
början och längre och slappare mot helicotrema - de är alltså “stämda” mot vissa frekvenser. 
Ligger frekvensen under 20Hz fås inget tryck över basilarmembranet utan tryckutjämningen 
sker endast via helicotrema, varpå ljudet då inte blir hörbart [11].  
 

 

Figur 3. Hörselsnäckan i genomskärning med viktiga delar i innerörat markerade. Bilden är från [12]. 

 
För hörbara ljud går vibrationerna via basilarmembranet in i hörselorganet och en för-
skjutning sker mellan hörselorganets yta (reticularmembranet) och tectorialmembranet som 
gör att håren på hörselcellerna böjs och att mekaniskt reglerade jonkanaler då öppnas. Det 
finns en stor potentialskillnad, 150mV, mot hörselcellens negativt laddade innandöme och det 
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leder till att positiva kaliumjoner rusar in i cellen – stimuleringens storlek beror på 
tryckvågens amplitud och således ljudets styrka [9]. 

2.3.4 Hörselnerven och hjärnan 
Nervbanorna som transporterar signalerna från hörselsnäckan till hjärnbarken involverar flera 
olika hjärnstamskärnor, där olika typer av informationsextraktion äger rum. Via thalamus 
skickas slutligen impulserna till auditiva cortex (hörselbarken) i tinningloben. Här bearbetas 
den medvetna upplevelsen av ljudet och hörselbarkens båda sidor koordineras genom 
förbindelser via corpus callosum (hjärnbalken) [9]. Eftersom nervbanor i förlängda märgen 
både korsar över och är kvar på samma sida så mottar både vänster och höger cortex 
ljudinformation från båda öronen [13]. 
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3 Telefoni  
Detta avsnitt avser att ge grundläggande insikter inom telekommunikation där det publika 
telefonnätet samt mobil- och IP-telefoni behandlas. Sist i kapitlet beskrivs hur olika 
mjukvaror kan användas för att skapa en telefonväxel av en vanlig dator. 
 

3.1 Det publika telefonnätet 
Redan år 1844 demonstrerade Samuel Morse den elektriska telegrafen för första gången. Det 
första telefonpatentet erhölls av Alexander Graham Bell 1876 och det blev starten på den 
teknologi som vi tar för given idag – telekommunikationen – vilken i takt med teknikens 
framsteg förfinats och byggts ut alltmer [14].  

3.1.1 Grundläggande funktion 
Kommunikationen mellan två telefoner sker traditionellt via det publika telefonnätet, PTN 
(eller Public Switched Telephone Network, PSTN) som överför ljud i ett frekvensintervall runt 
300-3400 Hz [15]. Telefonnätet förser telefonerna med spänning och när man ringer till 
varandra sätts det upp en sluten krets mellan de båda parterna för parallell kommunikation 
(full duplex) – det vill säga båda personerna kan prata och höra varandra samtidigt [14]. 
Denna typ av kretskopplad kommunikation reserverar en konstant bandbredd på telefonlinjen 
och garanterar signalens överföring och kvalité (Quality of Service, QoS) [15].  

3.1.2 Digitalisering 
I början överfördes den analoga signalen via telefonväxlar som förstärkte signalen när den 
färdades långa sträckor och problem med svag volymöverföring och störningar var vanliga 
[15]. I slutet av 70-talet infördes digitalisering av telekommunikationen där grundtanken är att 
istället för att skicka den analoga signalen, skickas signalens karaktäristik (representerad av en 
serie ettor och nollor) och återskapas sedan hos mottagaren [14]. Den största fördelen med 
detta är att informationen matematiskt kan kontrolleras för fel och att en i princip perfekt 
kopia av den kodade signalen alltid når mottagaren oavsett avstånd. Idag är analog telefoni i 
dess ursprungliga bemärkelse så gott som obefintlig på telenätet [15]. 

3.1.3 PCM 
Den vanligaste digitaliseringsmetoden (och den som används i telefonnätet) för att koda en 
signal är pulskodsmodulering, PCM (Pulse-Code Modulation) där signalen samplas med en 
viss amplitudupplösning och en viss frekvens [15]. Upplösningen bestäms av antalet bitar 
som valts att representera ett sample. Figur 4 visar ett exempel med fyra bitar, antalet möjliga 
kombinationer (här 24) bestämmer amplitudupplösningens storleksordning.  
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Figur 4. Illustration av pulskodsmodulering med varje sampel representerad av 4 bit. Underst ses den 
resulterande strängen bitar som representerar signalen digitalt. 

 
Ju högre amplitudupplösning som används desto mer information måste skickas över 
telefonnätet, men den totala mängden bandbredd som används för en viss ljudsignal beror 
också på hur frekvent den samplas. Eftersom telefonnätet överför signaler upptill cirka 3400 
Hz är det lämpligt att sampla med 8000 samplingar/s, vilket uppfyller kravet om mer än 
dubbla samplade frekvensen i enlighet med Nyquist-teoremet. Som amplitudupplösning har 
valts 8 bitar som den mest optimala avvägningen mellan bandbreddsutrymme och signal-
kvalité, vilket resulterar i en total dataöverföringshastighet, eller bithastighet, på 64000 bps 
(bit per sekund) [15].  
 
För att förbättra kvalitén på den samplade signalen används en algoritm kallad a-law som 
kvantiserar upplösningen på ett sätt som innebär att låga volymamplituder samplas i mer 
detalj än höga. För att undvika vikningsdistorsion på frekvenser över 4000 Hz används 
vanligtvis ett lågpassfilter innan digitaliseringssteget [15]. 

3.1.4 Ljud-codec 
Codec står för Coder/decoder, eller (mer vedertaget nuförtiden) Compression/decompression, 
och är olika matematiska modeller för att koda ljud. Användningen av PCM och a-law ingår i 
G.711 vilket är den codec som används av PTN. Det existerar idag många codecs för olika 
ändamål med varierande bandbredd, kompression och ljudkvalité [15]. För att koda och 
överföra ljud och musik på Internet används ofta MPEG-standarden (Moving Picture Experts 
Group) där MP3 (MPEG Layer III) är vanligast och innebär att ljudfilerna komprimeras med 
ett förhållande på runt 10:1 [16]. 

3.1.5 Tonval 
Tonval eller DTMF (Dual Tone Multiple-Frequency) används i dagens knapptelefoner där 
varje intryckt siffra på knappsatsen innebär att två frekvenser (toner) skickas över telefon-
linjen. Tonval kan kontrasteras mot den äldre tekniken pulsval där en nummerskiva användes 
för att slå numret och siffrorna identifierades med olika antal pulser [15]. 
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3.2 Övrig telefoni 
Efter utvecklingen av det publika telefonnätet har andra tekniker för röstöverföring växt fram. 

3.2.1 Mobiltelefoni 
Mobiltelefoni innefattar många olika protokoll och teknologier för trådlös kommunikation via 
telefonnätet [14]. Den vanligaste standarden är GSM (Global System for Mobile 
Communications) som förutom talkommunikation även införde möjligheten att skicka 
textmeddelanden (SMS, Short Message Service). GSM använder sig av flera ljud-codec, till 
exempel AMR (Adaptive Multi-Rate) där dataöverföringshastigheten varieras beroende på 
anslutningens kvalité [17]. I och med att olika bandbredd används vid olika tillfällen i 
mobiluppkopplingar är också ljudkvalitén ojämn. 

3.2.2 IP-telefoni 
Till skillnad från telefonnätet var Internet, med dess olika typer av dataöverföringsprotokoll, 
från början inte avsett för röstkommunikation i “realtid”. Ett grovt mått för att samtalet ska 
upplevas vara i realtid är att fördröjningen inte får överstiga 150 millisekunder och i mitten av 
90-talet blev datornätverkens kapacitet så pass hög att detta blev möjligt att understiga. 
Telefoni över Internet benämns ofta IP-telefoni (Internet Protocol) eller VoIP (Voice over IP) 
och eftersom informationen styckas upp i segment som sätts ihop hos mottagaren benämns 
kommunikationen vara paketförmedlad. IP-telefoni blir allt vanligare mycket tack vare dess 
låga kostnad, men en nackdel är just att det inte alltid går att garantera att alla paket kommer 
fram i tid. Det vill säga QoS är inte garanterad på samma sätt som i kretskopplade nätverk 
[15]. Detta måste beaktas för tillämpningar som är beroende av att signalens kvalité är så gott 
som konstant – till exempel ett hörseltest.  
 

3.3 Persondatorn som telefonserver 
I och med IP-telefonins intåg blev det möjligt att föra telefonsamtal över datanätverk. Alltmer 
programvara för telekommunikation mellan datorer, men också med PTN, börjar dyka upp. 

3.3.1 Asterisk 
Asterisk är en öppen programvara som gör att en vanlig dator med till exempel Linux eller 
Mac OS X kan fungera som en telefonväxel. Asterisk-projektet startades 1999 av 
programmeraren Mark Spencer och dennes företag Digium Inc och har idag ungefär två 
miljoner användare. Funktionerna i den öppna programvaran har utvecklats av många olika 
programmerare och Asterisk kan användas och konfigureras för en rad uppgifter. Till exempel 
att växla inkommande samtal till rätt telefon i ett lokalt telefonnät, koppla samtal mellan IP 
och PTN, eller att programmera avancerade applikationer i en talsvarstjänst [18]. 
 
I hjärtat av Asterisk finns en rad olika konfigurationsfiler där inställningar för protokoll, 
kanaler och uppgifter definieras. Centralt är dialplan-konceptet som behandlar hur Asterisk 
ska hantera och skicka vidare inkommande och utgående samtal [15].  
 
För att förenkla administrationen av Asterisk har olika användargränssnitt tagits fram, där 
inställningar kan skötas grafiskt och konfigurationsfilerna sen uppdateras automatiskt [15]. 
Ett sådant gränssnitt är FreePBX som gör att Asterisk kan skötas via en webbläsare från en 
annan dator – lokalt eller på distans [19]. 
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Ett annat viktigt koncept i Asterisk är AGI (Asterisk Gateway Interface) som innebär att 
externa program får kontrollen över dialplan-schemat och man kan utnyttja andra program-
språk som Java, Perl och C för att skapa mer avancerad logik eller att kommunicera med 
databaser [15]. 

3.3.2 SafiServer och SafiWorkshop 
En AGI-baserad mjukvara för Asterisk kommer från Safi Systems LLC och ger möjligheten att 
skapa och anropa små javascript-baserade applikationer kallade saflets. Mjukvarusystemet 
från Safi Systems är uppbyggt av SafiServer och SafiWorkshop. SafiServer installeras på 
datorn med Asterisk och exekverar saflet-applikationerna via AGI. SafiWorkshop installeras 
på en separat dator med Windows operativsystem och i detta program skapas alla saflets och 
överförs sedan till serverdatorn med Asterisk och SafiServer. Från SafiWorkshop skapas även 
sökfrågor för databashanteringen vilka sedan anropas från safleten för att hämta/spara 
variabler från och till databastabellerna [20]. En vanlig databas, inte minst till Linux, är den 
öppna databasen MySQL [21].  

3.3.3 Mjukvarutelefoner 
En softphone är en mjukvara som gör att en dator får funktionalitet liknande en telefon via 
mikrofon och hörlurar/högtalare. Till exempel finns programmet Zoiper som använder IP-
protokollet SIP (Session Initiation Protocol) och kan ”ringa upp” en annan dator som också 
kör SIP-baserad softphone-mjukvara [22]. Zoiper kan även användas för att ringa till/via en 
Asterisk-server. 
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4 Mätning av hörseln 
Avsikten med hörselmätningar är att mäta graden av hörselnedsättning, fastställa orsak och 
position av skadan samt att ge underlag för bästa rehabilitering. Metoderna för att mäta 
hörseln klassificeras i psykoakustiska samt objektiva metoder. De förstnämnda kräver en 
aktivt medverkande lyssnare – som ska detektera, diskriminera och/eller identifiera stimuli – 
medan de objektiva metoderna mäter en fysiologisk reaktion på ljudstimulit [23]. 

4.1.1 Historik 
Metodik med användande av stämgafflar i olika frekvenser för hörselmätning utvecklades 
under 1800-talet. Genom att jämföra ljudstyrkan av stämgaffeln hållen mot ben kontra 
klingande i luften samt genom att ockludera öronen i olika kombinationer, kunde en grov 
uppfattning om patientens hörselproblem erhållas. Med elektronikens framsteg blev det 
möjligt att tillverka apparater som producerade ljud med önskad frekvens och ljudstyrka – 
grundegenskapen även hos den moderna tonaudiometern [23]. 
 

4.2 Tonaudiometri 
Dagens metodik för tonaudiometri är internationellt standardiserad och vanligtvis används 
testfrekvenserna i oktaver från 1000 Hz, i ordningsföljden 2000, 4000, 8000, 500, 250 och 
125 Hz. Beroende på kliniskt intresse utesluts ibland vissa av frekvenserna och andra gånger 
tillkommer frekvenser som 1500, 3000 och 6000 Hz. 

4.2.1 Mätningsförfarande 
Mätningen utförs helst i ett ljudisolerat rum där patienten sitter så den inte ser försöksledarens 
kropps- eller ögonrörelser. Om en sidoskillnad är känd testas det bättre hörande örat först, 
annars börjar man med det högra. Tonpulserna är cirka 1-2 sekunder långa och kan i fall med 
tinnituspatienter vara pulserande eller frekvensmodulerade för säker identifikation. Varje 
frekvens presenteras först på normalt hörbara 40-50 dB HL ljudnivå, varefter nivån sänks i 
steg om 20 dB tills patienten inte signalerar dem som hörbara. Sedan höjs ljudnivån 5 dB 
ända tills svar erhålles och sänks då 10 dB. Denna procedur upprepas tills tre svar på samma 
nivå erhållits vid högst fem försök. Skulle osäkerhet då fortfarande föreligga höjs ljudnivån 
till klart hörbar igen och hela mätproceduren börjas om på den frekvensen. Resultatet av 
mätningen presenteras i ett audiogram [23]. 
 
För att få en uppfattning om var en hörselskada är belägen i örat, kan man presentera stimuli 
via en vibrationsalstrande benledningstelefon som placeras på mastoiden bakom örat. Dessa 
stimuli når innerörat direkt och om till exempel en person presterar tydligt bättre på ben-
ledningsaudiometri än den luftledda, kan misstänkas en skada på mellanörat. Eftersom den 
benledda signalen når båda sidorna ungefär lika bra brukar ett maskeringsbrus läggas på det 
öra man för tillfället inte vill mäta [23]. 

4.2.2 Screening 
Hörselscreening innebär att avgöra om den undersökta personen klarar ett visst gränsvärde 
eller inte. Vid screeningaudiometri presenteras först den hörbara tonen för respektive 
frekvens, varefter ljudnivån sänks till screening-nivån. Uppfattar testpersonen minst två av tre 
stimuli på denna nivå anses den hörbar och screeningen går vidare. För att fånga upp 
begynnande hörselnedsättningar utförs idag regelbunden screening med tonaudiometri på 



4. Mätning av hörseln 
 

16 
 

skolbarn och personal på vissa arbetsplatser. För screening av nyfödda brukas istället 
elektrofysiologiska och akustiska metoder [23]. 
 

4.3 Talaudiometri 
Örat är som känsligast mellan 500-4000 Hz. Här ligger också mycket av ljudinformationen i 
det mänskliga talet och att rätt uppfatta tal är en av hörselsystemets viktigaste uppgifter. 
Därför är det naturligt att även använda just tal för diagnos av hörselskador. Historiskt har 
talaudiometriska test utvecklats inom telefonlaboratorier, då främst för att testa telekom-
munikationslänken. Idag är talaudiometri vanligt förekommande i hörselutredningar och 
används både inom diagnostik samt för praktisk jämförelse av olika hörapparater som provas 
ut [23]. 

4.3.1 Talmaterial 
Talmaterial klassas i olika typer med vanliga en- och tvåstaviga ord, hela meningar och 
löpande tal. Spondéer är tvåstaviga ord med lika betoning på båda stavelserna. Överflöd av 
information i talmaterialet kallas redundans och innebär att kunskap om delar av ett ord eller 
mening kan användas för att räkna ut orden – även om talinformationen egentligen inte hörts i 
sin helhet. Ju mer likt löpande tal testmaterialet är, desto större inverkan får redundansen och 
försökspersonens kognitiva förmåga på resultatet [23].  
 
Ett fonem definieras ofta som det minsta språkliga element som skiljer ett ord från ett annat. I 
talmaterial eftersträvas ofta fonemisk balans, vilket innebär att andelen av de olika talljuden 
ska förekomma lika ofta i testet som i verkligheten – till exempel är vokalen A mer före-
kommande än Y. De ingående orden bör också vara så pass vanliga att de flesta känner igen 
dem. Nonsensord och ord som man inte är van vid kräver att fler fonem är hörbara för korrekt 
igenkänning. Personer som testas på ett annat språk än deras modersmål presterar i regel 5dB 
sämre på vissa test, trots god språkkunskap och mångårig vistelse i landet [23].  
 
Siffror som talmaterial 
Siffror brukar räknas som den enklaste formen av talmaterial [23] och har använts sedan 
1920-talet [24]. Studier har visat ([25], [26]) att siffermaterial är mer tillförlitligt än mer 
komplicerade ord eller meningar för uppskattning av invandrares hörsel på språk annat än 
deras modersmål.  

4.3.2 Vanliga test 
Vanliga talaudiometriska tester är hörtröskel för tal, maximal taluppfattning och obehagsnivå 
för tal. Under mätning av hörtröskel för tal (HTT) presenteras spondéer och den ljudnivå där 
patienten uppfattar 50% av talmaterialet fastställs. Mätning av maximal taluppfattning innebär 
att fastställa andelen av fonemiskt balanserade enstaviga ord som uppfattas korrekt på en klart 
hörbar nivå. Testet genomförs med en bärfras “Nu hör ni” för varje presenterat ord. För fast-
ställande av obehagsnivån för tal används spondéer som ökas i styrka tills patienten anger att 
ljudnivån upplevs som obehagligt stark. För både hörtröskel för tal och maximal talupp-
fattning maskeras det andra örat med brus om det föreligger 40 dB skillnad mellan öronens 
hörtrösklar. Vid användning av något eller samtliga tre tester anges resultaten i audiogrammet 
[27]. 
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4.3.3 Tal-i-brus 
Ett av de första tecknen på att hörseln börjar försämras, speciellt vid diskantnedsättningar, är 
att förmågan att uppfatta tal i störande ljudmiljö blir sämre. Redan vid lätta sensorineurala 
skador (det vill säga skador på innerörat eller hörselnerven) uppvisas detta. Därför är det av 
värde att kunna mäta taluppfattningen i brus [23].  
 
Flera tal-i-brus-test har tagits fram i olika länder men inga exakta definitioner finns rörande 
procedur eller ingående ljudfilers egenskaper etcetera [3]. Gemensamt för flera av testen är att 
talsignal och brussignal presenteras samtidigt och signal-brus-förhållandet  (Signal-to-noise 
ratio, SNR eller S/N) anges i dB S/N. Resultaten från tal-i-brus-test presenteras ofta som 
taltröskeln i brus (Speech reception treshold, SRT), och definieras som det signal-brus-
förhållande då uppfattbarheten av talmaterialet uppnår 50% [2].  
 
Ett vanligt sätt att finna SRT är att använda en adaptiv testmetod – som sänker presentations-
nivån (S/N-förhållandet) om testsvaret är rätt och höjer S/N om det är fel – och sedan ta 
medelvärdet av de S/N-nivåer som testfrågorna presenterats på [3]. Om testet börjar på ett 
klart hörbart S/N och sedan blir svårare kommer testpersonen efter ett tag att nå en nivå där 
ungefär varannan fråga besvaras korrekt och SRT för 50% uppfattbarhet bör alltså ligga 
mellan den hörbara och icke-hörbara signal-brus-nivån. För att få ett säkrare SRT elimineras 
de inledande meningarna från medelvärdesberäkningen [2]. 
 
Prestationen på tal-i-brus-test visar ett starkt samband med graden av hörelsnedsättning, men 
ett enskilt test kan inte användas för att få ett generellt mått på förmågan att höra tal i störande 
miljö, då resultaten kan variera beroende på den använda typen av tal respektive brus [3].  
 
Brusets egenskaper 
Avpassning bör finnas mellan talet och brus-ljudet. Vanligt är att de har samma spektrum 
eftersom detta medför att signal-brus-förhållandet då inte varierar mellan olika frekvens-
områden. Ofta används långtidsmedelvärde av talljudet som brus, men även mer naturliga 
störsignaler som sorlande röster kan användas. Genom att låta brusets styrka variera i tid, 
skiljs resultaten mellan normalhörande och hörselnedsatta personer åt mer. Detta eftersom 
normalhörande har en bättre förmåga att uppfatta korta talbitar där bruset har låg ljudnivå. 
Dock blir, med detta förfarande, reliabiliteten sämre [23].  

4.3.4 Vanliga test med tal-i-brus 
Hagerman utvecklade 1982 ett tal-i-brus-test där 50 ord med låg redundans och samma 
struktur sätts ihop i olika datorgenererade kombinationer. Sammanlagt finns 11 olika listor 
med vardera tio meningar med fem ord i varje. SRT-värdena i Hagermans test har visat sig 
tillförlitliga men meningarna kan upplevas som onaturliga och det föreligger en betydande 
inlärningseffekt [28]. 
 
HINT (Hearing In Noise test) utvecklades i USA av Nilsson et al 1994 [29] och innehåller 
korta, fonemiskt balanserade meningar som är framtagna för att vara vardagliga och kännas 
“naturliga”. Talmaterialet är indelat i 25 stycken fonemiskt balanserade listor med tio 
meningar i varje [28]. En svensk version av HINT finns idag utvecklad av Hällgren et al [28] 
och talmaterial som påminner om HINT finns även i andra länder som Holland [30], Tyskland 
[31] och Kanada (franska) [32]. Detta medför att resultat från de olika ländernas studier lättare 
kan jämföras med varandra [28].
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5 Tal-i-brus som screening 
Hawkins och Stevens visade redan 1950, i experiment med hörbarheten av tal i vitt brus, att 
ljudnivån för en talad signal måste höjas i samma grad som brusets nivå, om samma uppfatt-
barhet ska behållas [33]. Detta har senare behandlats av Plomp för både normalhörande och 
hörselnedsatta, och slutsatsen är att SRT är oberoende av den absoluta ljudnivån – om den 
ligger på en klart hörbar nivå. I och med att också ett tydligt samband mellan tal-i-brus-test 
och graden av hörselnedsättning existerar, bidrar detta till att ett hörselscreeningtest i 
hemmiljö är möjligt [2].  
 

5.1 Tresiffertest via telefon i Holland 
Denna idé realiserades i Holland 2004 av Cas Smits et al [2] då ett tal-i-brus-screeningtest via 
telefon utvecklades. Testet påminner om tidigare nämnda tal-i-brus-test med vanliga ord och 
meningar (avsnitt 4.3.4), men använder sig istället av tresiffer-kombinationer som presenteras 
på adaptiva S/N-nivåer. Användandet av siffror ger flera fördelar 

 Endast liten ordkunskap krävs – siffror är mycket vanliga ord även för personer med 
annat modersmål. 

 Testet kan upprepas – risken för att komma ihåg testets alla sifferserier är liten jämfört 
med meningar. 

 Möjligt att automatisera proceduren – svaren kan ges snabbt och säkert genom att 
använda telefonens knappsats [2].   

 

Att i varje testfråga använda tre siffror (till exempel 5-2-3) ansågs som en bra avvägning 
mellan att minimera sannolikheten att gissa rätt och att inte kräva för mycket av testpersonens 
minnesförmåga. För att få homogena testfrågor implementerades endast enstaviga siffror, 
vilka på holländska är siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 av de som är tillgängliga på telefonens 
knappsats [2].  
 
Tresifferkombinationer, tripletter, sattes ihop, spelades in och utvärderades efter hörbarhet. 
Det färdiga testmaterialet, med 23 tripletter som väljs slumpmässigt från 80 stycken möjliga, 
testades sedan på normalhörande med både telefon, bredbandiga hörlurar och testpersonernas 
egen telefon i hemmiljö. Till sist genomfördes en valideringsstudie inkluderande hörsel-
nedsatta personer och jämförelse mellan andra standardiserade hörseltest [2].  
 
Resultaten från Smits et al [2] är positiva; god korrelation med ett befintligt tal-i-brus-test 
(Plomp 1979 [30]) samt tonaudiometri, inga signifikanta skillnader mellan telefontestet under 
kontrollerade former och i hemmiljö, samt ett lågt mätfel mellan test och retest [2]. 

5.1.1 Presentation via bredbandig signal jämfört med telefon 
Smits resultat visar på cirka 4 dB bättre (lägre) SRT-värden med bredbandig signal (via 
hörlurar) än med telefon. Anledningen till de sämre telefonvärdena tillskrivs den sämre 
kvalitén på telefonens digital-till-analog-omvandlare och den begränsade bandbredden. Den 
viktigaste faktorn anses vara den sistnämnda, för även om merparten av röstens ljud-
information finns inom telefonens 300-3400Hz-intervall, så ligger en viss del av talet på 
frekvenser under och ovanför det spektrumet. Andelen av ljudinformationen som går förlorad 
varierar beroende på talarens röstläge och karaktär. Brus från telefonnätet, överhörning från 
andra telefonsamtal och induktion från intilliggande ledningar, anses inte vara i samma 
storleksordning som det redan pålagda bruset och därför inte ha en betydande inverkan [2]. 
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5.1.2 Gränssättning 
I Smits valideringsstudie testades både normalhörande och hörselnedsatta personer med 
Plomps test (meningar-i-brus), tripletter via telefon, tripletter via hörlurar och tonaudiogram. 
Personerna klassificerades som normalhörande om de presterade inom normalintervallet på 
det välanvända Plomp-testet med meningar [2]. 
 
En regression gjordes sedan mellan resultaten på telefontestet och Plomps test. I den 
resulterande regressionsekvationen sattes sedan in ett uppskattat gränsvärde för normal-
hörande på Plomp-testet (ett värde som baserades på flera tidigare studier). Genom detta 
erhölls ett preliminärt gränsvärde på telefontestet. För att vara säker på att detta värde var det 
optimala, undersöktes sensitiviteten (identifierade hörselnedsatta/totalt antal hörselnedsatta) 
och specificiteten (identifierade normalhörande/totalt antal normalhörande) för en rad 
närliggande möjliga gränsvärden. Det värde som gav bäst avvägning mellan sensitivitet och 
specificitet valdes som gräns för hörseltestet [2].  

5.1.3 Inlärningseffekt och reliabilitet 
För att analysera inlärningseffekten och reliabiliteten inom mätmetoden använde Smits et al 
några olika mått. En enkel metod är att låta en grupp försökspersoner utföra samma test-
procedur två gånger och sedan analysera skillnaden av gruppernas medelvärden, ms. Det vill 
säga 
 

ms testretest SRTSRT     (4) 
 

där testSRT  och retestSRT  är medelvärdena av försökspersonernas resultat på test respektive 
retest. Ett litet värde indikerar en liten inlärningseffekt. 
 
Ett mått som användes för att uppskatta tresiffertestets reliabilitet är standardavvikelsen av 
skillnaden mellan test och retest dividerat med roten ur två. Detta är även kallat standard 
error of measurement (SEM) och ett sätt att definiera det är enligt formeln 
   

2/
)( 2

n

msts
SEM  

   (5) 

där ts är testpersonens retest - test, n är antal försökspersoner och roten ur två härleds från att 
det är två mätningar som analyseras [34]. SEM refereras även till som “pure test-retest 
variability” i litteraturen [35]. 
 

5.2 HearCom 
Den första september 2004 startade EU-projektet HearCom vars syfte var att verka för 
förbättring och utveckling inom flera olika hörselrelaterade områden. 28 olika aktörer såsom 
universitet och företag samverkade och det som undersöktes inkluderar olika hörseltest, 
signalförbättrande algoritmer för hörapparater, att undersöka telekommunikations-
begränsningar för hörselskadade och modellering av rumsakustik. På den officiella hemsidan 
för HearCom-projektet (http://hearcom.eu) presenteras information, resultat samt olika test 
och frågeformulär relaterade till hörselområdet. Ett betydande mål inom projektet var också 
att ta fram talmaterial och att implementera det holländska tresiffertestet på flera språk. Test 
på bland annat engelska, tyska och franska är framtagna och även ett talmaterial på svenska är 
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utvärderat [4] (se nästa avsnitt 5.3).  
 

5.3 Framtagning av svenskt talmaterial och valideringsstudie 
Framtagning och utvärdering av det svenska talmaterialet utfördes av Hällgren och Larsby 
2009 [36]. Också här valdes enstaviga siffror mellan 0 och 9, det vill säga 0, 1, 2, 3, 5, 6 och 
7. Dessa sju siffror lästes in flera gånger i olika kombinationer och volymamplituden 
justerades sedan till samma RMS-nivå (Root Mean Square, kvadratiskt medelvärde) [36]. 
RMS-nivån för en ljudfil anses vara ett bra medelvärdet på den allmänna ljudstyrka som örat 
upplever från den uppspelade vågformen [37]. 
 
Efter RMS-justeringarna valdes de två bästa siffrorna i varje position ut subjektivt, vilket 
innebar att totalt 42 ljudfiler kvarstod (3 positioner * 7 olika siffror * 2 versioner). De 21 
sifferfilerna i den ena versionen kombinerades ihop i 5 listor om 21 tripletter och de 
resterande 21 sifferfilerna i 5 andra listor - totalt alltså 10 unika listor. Listorna sattes ihop 
efter premissen att varje siffra skulle förekomma lika många gånger på varje position för att få 
ett homogent material. Sammanlagt 21 tripletter i varje lista bedömdes som lämpligt och i 
nivå med de 23 Smits et al använde. Bruset togs fram genom att bestämma långtids-
medelvärdet av sifferljudfilerna så att samma spektrala karaktär som dessa erhölls [36]. 

5.3.1 Optimering 
Tal- och brusmaterialet presenterades sedan för normalhörande på olika signal-brus-
förhållanden från -12 till 0 dB S/N. Alla 10 listor presenterades både via hörlurar och telefon 
och för båda versionerna plottades andelen rätt mot dB S/N i en graf för varje siffra [36]. I de 
resulterande graferna för talmaterialets uppfattbarhet, kurvanpassades sedan en psykometrisk 
funktion: 
 

)(41

1
)(

SNRSRTse
SNRSI 

    (6) 

 
där SI står för Speech Intelligibilty, SNR är signal-brus-nivån, SRT är den signal-brus-nivå där 
uppfattbarheten är 50% och s är funktionens lutning vid SRT [2]. 
 
En psykometrisk funktion (för ett exempel se Figur 5) används ofta för att bestämma 
uppfattbarhetskurvan hos patienter för talaudiometriska test och logit-funktioner (som ovan) 
är vanliga för att uppskatta den “sanna” matematiska beskrivningen. Genom att använda 
funktionen vid utvärdering av talmaterial får man ett mått vid vilka S/N talmaterialet är 
uppfattbart och hur snabbt det dyker under normal hörtröskel. En brant lutning för normal-
material eftersträvas eftersom en hörselnedsättning innebär att kurvan förskjuts åt höger och 
snabbt hamnar utanför den normala prestationsnivån – det blir helt enkelt lättare att skilja 
normalhörande och hörselnedsatta åt. Vissa studier ([38] och [39]) har också påvisat en 
mindre brant lutning på den psykometriska funktionen för hörselnedsatta personer medan 
andra inte kunnat se någon skillnad på lutningen ([40] och [41]). 
 
Via den psykometriska funktionen kunde för varje siffra det S/N där andelen rätt uppfattade 
ord var 50% bestämmas, det vill säga SRT-gränsen. 
Alla SRT-värden för alla siffror och positioner jämfördes och den sifferpositions-version där 
SRT avvek minst, från det totala medelvärdet, behölls i det slutgiltiga talmaterialet. Detta 
gjordes för både telefon- och hörlursversion och resultatet är alltså 10 listor med olika 
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tripletter i två versioner, vars ljudnivåer är justerade för jämnhet och optimal uppfattbarhet för 
versionens frekvenskaraktäristik [36]. Både siffer- och brusfiler är dessutom normaliserade så 
att SNR mellan RMS-värdena är 0 dB S/N vid samtidig uppspelning i en mix.  

5.3.2 Validering 
För att utvärdera de färdiga listorna genomfördes en valideringsstudie med normalhörande. 
Varje person genomförde fem listor, inklusive en övningslista, på fasta S/N-nivåer. Detta 
genomfördes för båda versionerna och på samma sätt som tidigare plottades andelen rätt svar 
mot S/N-nivån, men här för varje lista istället för varje enskild siffra. Psykometriska 
funktioner anpassades till listornas nivåer och SRT bestämdes (se Figur 5). Medelvärdet för 
telefon- och hörlurslistorna fanns vara -4,3 (0,5) dB S/N respektive -6,9 (0,2) dB S/N, med 
lutningar på 24,3 (8,1) %/dB respektive 24,2 (5,6) %/dB där ingen lista understeg 14 %/dB 
[36].  
 
Märkbart är att medelvärdena ligger något högre än för Smits som i motsvarande 
utvärderingsstudie av normalmaterial redovisade -7,1 (1,5) dB S/N respektive -11,2 (1,3) dB 
S/N [2]. Det svenska materialet uppvisar lägre standardavvikelse och brantare lutningar för 
både telefon- och hörlursversionen.  

 

Figur 5 Hällgren & Larsby plottade in uppfattbarheten (Speech intelligibility) mot SNR samt anpassade en 
psykometrisk funktion för varje lista [36].  

5.4 Internettestet 
På HearComs hemsida finns det implementationer av tresiffertestet (Figur 6) på engelska, 
tyska, holländska, polska, franska, grekiska och svenska. Testerna kräver en webbläsare med 
Java version 1.4 och en testomgång inleds med att personen ställer in ljudvolymen med hjälp 
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av ett ljudexempel. Alla testen använder samma grundprogram OMA (Oldenburg 
Measurement Applications) som är utvecklat av HörTech i Oldenburg [42]. OMA är ett 
basprogram som kan anpassas till olika plattformar och användes även för den svenska 
utvärderingsstudien av talmaterialet via telefon. För Internet-implementationen har stöd för 
javabaserad användarinmatning och Internet-kommunikation utvecklats, och dessa moduler 
kommunicerar med grundprogrammet OMA [42]. 

5.4.1 Mp3-kodning av ljudfiler 
Ljudfilerna som spelas upp under testet är stereo-mp3-filer (16bit/44,1kHz) som är 
komprimerade till bithastighet 192 kbit/s, vilken fastslogs efter en jämförelse mellan olika 
bithastigheter med det tyska talmaterialet. Syftet var att hitta en optimal avvägning mellan 
behållen ljudkvalité och storlek på filerna för att minimera bandbreddsbehovet vid ljudfils-
överföringen i Internettestet [42].  
 
Först fick normalhörande och hörselnedsatta genomgå ett identifikationstest där tre exempel-
ljudfiler spelades upp, varav en var mp3-kodad och de andra original (PCM). Upp till 192 
kbit/s kunde den kodade filen identifieras av flera normalhörande (hörselnedsatta hade 
överlag svårare att identifiera den kodade filen). Sedan genomfördes ett uppfattbarhetstest där 
SRT bestämdes för 10 normalhörande både på 128 och 192 kbit/s. På detta test erhölls ett 
signifikant lägre SRT-värde för 192 kbit/s och därför beslutades att använda denna 
bithastighet [42]. Även om denna utvärdering är gjord med det tyska talmaterialet anses 
resultaten vara generellt gångbara och även det svenska Internettestet använder sig av mp3-
kodning med 192 kbit/s. För mer information om OMA och Internettestets funktionella 
uppbyggnad samt mp3-kodningen, hänvisas till HearCom Deliverable D-1-4b [42].  
 

 
Figur 6. En skärmbild av Internettestet så som det är implementerat inom HearCom-projektet. 
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6 Marknadsundersökning och upphandling 
Detta avsnitt beskriver examensarbetets inledande del och ger en bakgrund till det valda 
systemet för telefontestet. 

6.1 Förarbete och kravspecifikation 
En litteraturstudie och marknadsundersökning genomfördes, där olika tekniker och aktörer 
inom telekommunikationsbranschen beaktades. Flera företag kontaktades också direkt, via 
mail eller telefon, för att få en översiktlig bild av tillgängliga telefontjänster. Från dessa 
kontakter erhölls en mer konkret uppfattning av vad som var tekniskt möjligt, olika lösnings-
alternativ och uppskattade prisuppgifter. Med utgångspunkt från detta sammanfogades en 
kravspecifikation med en rad olika punkter gällande systemets funktioner från ett användar- 
och administrationsperspektiv. Kravspecifikationen finns bifogad (Bilaga 1) men några 
huvudpunkter sammanfattas här. Systemet ska  

 hantera flera parallella samtal  
 administreras och uppdateras via Internet  
 lagra data på ett säkert sätt  
 fungera enligt givet flödesschema  
 ha ett grafiskt gränssnitt där programflödet kan modifieras  
 vara färdigställt den 19 april 2010  

   
Kravspecifikationen utgick från att den blivande samarbetspartnern skulle stå för nödvändig 
hårdvara, utvecklingsplattform och programmering, men det framhölls också tydligt att det 
fanns möjlighet att låta kunden delta i utvecklingsarbetet. Förhoppningen var att företagen då 
skulle anstränga sig för att anpassa sin offert till det billigaste lösningsförslaget de kunde 
uppbringa, genom att utnyttja kundens egna resurser och tid. Kravspecifikationen skickades ut 
till sju företag där tre av dem skickade tillbaka offert.  
   

6.2 Direktupphandling  
Vid upphandling vid Linköpings universitet är huvudregeln att den ska annonseras [43]. 
Inköp med undantag från annonsering kallas direktupphandling och på Linköpings 
universitets hemsida [44] står att läsa:  
"Du kan använda direktupphandling om samtliga tre kriterier är uppfyllda:  

1. det finns inte något lämpligt lokalt eller statligt ramavtal  
2. det gäller en vara eller tjänst som förmodligen inte kommer att köpas av någon annan 

enhet på LiU och  
3. värdet understiger tre prisbasbelopp (127 200 kr)."  

   
Förutom detta krävs en marknadsundersökning med minst tre leverantörer [44].  
 

6.2.1 Beslut  
Bedömning av offerterna gjordes i två steg:  

1. Uppfylls alla bör-krav?  
2. Vilken av offerterna bjuder lägst pris?  

               
Två av offerterna uppfyllde alla krav och det lägsta prisförslaget stod Leissner Data AB i 
Trollhättan för, och således inleddes samarbete med dem. Leissner Datas offert medgav även 
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att gå ner i pris utefter hur mycket kunden själv kunde bidra med i arbetet, och tillsammans 
med att företaget använder det Linux-baserade Asterisk som telefoni-plattform öppnades nya 
möjligheter.  
   

6.3 Förändring av förutsättningar  
En av den inledande marknadsundersökningens uppgifter hade varit att hitta det billigaste 
funktionella alternativet och genom detta hade fria programvaror och Linux med speciellt 
telefonserverprogramvaran Asterisk undersökts (se avsnitt 3.3.1). Asterisk hade bedömts som 
en fullgod plattform för talsvarstjänsten men vissa frågetecken fanns huruvida ett företag 
skulle kunna integrera en sådan lösning och om det faktiskt skulle bli det billigaste 
alternativet i slutändan. Det fanns även oklarheter om kravet med ett grafiskt användar-
gränssnitt för modifiering av programflödet skulle kunna mötas.  
 
Det visade sig att Leissner använder Asterisk och Linux i sina system och hade tänkt sig en 
sådan lösning för hörseltestsapplikationen. Parallellt med utskick av kravspecifikation och 
direktupphandlingen, upptäcktes SafiSystems (se avsnitt 3.3.2) som utgör ett grafiskt 
användargränssnitt för programmering av Asterisk. Det bedömdes att det system som beskrivs 
i kravspecifikationen, med fördel skulle kunna utvecklas med Safi och Asterisk utan alltför 
djupgående programmeringskunskaper. Installation och arbete på en egen dator ledde fram till 
en prototyp som gick att ringa till med softphone-mjukvara (se avsnitt 3.3.3) och det stod klart 
att utvecklingsarbetet helt och hållet skulle kunna göras på egen hand. Detta förändrade 
utgångspunkten i samarbetet med Leissner Data och ledde till att hela kostnaden för 
utvecklingsarbetet kunde dras av från offerten.  
 
Leissner Datas roll blev nu mer av typen server-värd och teknisk rådgivning. De satte upp en 
server kopplad till företagets telefonväxel och installerade all nödvändig mjukvara för att 
kunna implementera Safi-lösningen. 
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7 Systemet 
Detta avsnitt beskriver systemet, hur dess delar hänger ihop och ingående programvaror. 
Systemet grundar sig i stort på de programvarorna beskrivna i avsnitt 3.3. 
 

7.1 Översikt av systemet  
En översikt av systemet kan ses i Figur 7. En telefon uppkopplad mot PTN används för att 
ringa till servern och göra testet. En administratörsdator ansluter till servern via Internet och 
används för att genomföra inställningar i systemet, uppdatera programkod och hämta 
databastabeller.  
 

 
Figur 7. Översikt av systemet. 

Förutom programvarorna beskrivna i avsnitt 3.3 används Putty och WinSCP. Putty är ett 
program som kan användas för att koppla upp sig mot ett Linux-system via det krypterade 
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protokollet SSH (Secure Shell). Genom detta erhålls åtkomst till den anslutna datorns 
kommandotolk på ett säkert sätt [45]. WinSCP är ett program för att ansluta till en dator via 
FTP (File Transfer Protocol) och möjliggör filöverföring mellan datorerna [46]. 
 

7.1.1 Server 
Serverdator och telefonväxel tillhandahålls av Leissner Data. Specifikationer kan ses i Tabell 
1. 

Tabell 1. Serverns ingående mjukvaror 

Typ Namn och version 
Operativsystem: Debian GNU/Linux 5.0.4 (lenny)  
Databasinstallation: MySql 5.0.51a-24+lenny3 (Debian)  
Programvaror: Asterisk 1.4.26.2  
 SafiServer 1.2.5 
  FreePBX 2.5.2.2 med modul Saflets 1.3.2  
 

7.1.2 Administratörsdator 
Administratörsdatorn sattes upp på avdelningen för Teknisk audiologi på 
Universitetssjukhuset och specifikationer kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Administratörsdatorns ingående mjukvaror 

Typ Namn och version 
Operativsystem: Windows XP 
Programvaror: SafiWorkshop 1.2.5 
 Putty 0.60 
 WinSCP 4.2.7 
 Internet Explorer 9 
  Zoiper Communicator 1.17.6755 
 

7.1.3 Telefonklient 
En godtycklig telefon med tonval, kopplad till det publika telefonnätet. 
 
 

7.2 Att ringa till testet 
En beskrivning av systemets funktion från en testpersons utgångspunkt. 

7.2.1 Testflöde - översikt 
Från en testpersons perspektiv upplevs samtalet som beskrivet i Figur 8 (vänstra bilden). En 
introduktionstext läses upp varefter testpersonen blir tillfrågad om ålder, kön, egen 
hörseluppskattning och eventuell identifikationskod. Dessa frågor besvaras med telefonens 
knappsats. Sedan följer en instruktion av testproceduren (Figur 8, högra bilden) varefter en 
övningslista presenteras. Denna övningslista tillkom efter en pilotstudie av testet (se kapitel 9) 
och medför att testpersonen får viss vana av proceduren innan själva testet. Den adaptiva 
justeringen av signal-brus-nivån valdes till 2dB, i likhet med det implementerade Internet-
testet samt telefontestet från Smits et al [2]. 
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Figur 8. Samtalsflödet (till vänster) och testproceduren (till höger). 

7.2.2 Testflöde – samtalet steg för steg 
Nedan följer de meddelanden och instruktioner som möter testpersonen vid uppringt nummer. 
Samtalet är uppdelat i de logiska huvudsteg beskrivna i Figur 8. ”Meddelande” innebär att en 
ljudfil spelas upp innan programmet går vidare. ”Prompt” innebär att en ljudfil spelas upp och 
användaren förväntas mata in sitt svar. 
 
Välkommen och introduktion 
Meddelande: Välkommen! Detta hörseltest är framtaget på Teknisk audiologi vid Linköpings 
universitet och uppskattar hur bra du uppfattar tal när du samtidigt störs av brus. Genomför 
testet i ett tyst rum och håll telefonluren vid samma öra under hela mätningen. Använd en 
vanlig knapptelefon med tonval, testet är inte anpassat för mobil- eller IP-telefoner. 
Hörseltestet tar ungefär fem minuter och är helt anonymt – ditt telefonnummer sparas inte. 
För vår statistik ber vi dig dock att ange några uppgifter. Du besvarar frågorna med 
telefonens knappsats. Vill du höra en fråga igen, tryck ”stjärna”. 
  
Hämta in statistik 
Prompt, ålder: Ange din ålder i antal år och bekräfta genom att trycka på ”fyrkant”. 
Inmatning: 0-129 år ok. Fyrkant, # avslutar inmatning. Vid stjärna, *, eller ogiltig ålder 
upprepar programmet prompten. 
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Meddelande: Tack! 
 
Prompt, kön: Tryck 1 om du är kvinna och 2 om du är man. 
Inmatning: Endast ’1’ eller ’2’ ok. Svaret tas direkt efter inmatning (ej fyrkant). Vid övriga 
siffror, fyrkant eller stjärna upprepar programmet prompten.  
 
Prompt, hörseluppskattning: Du kommer nu att höra tre påståenden om din hörsel. Efter att 
du hört alla alternativ, välj det som du tycker passar bäst: 
        1. Jag har ingen hörselnedsättning som jag är medveten om. 
        2. Jag misstänker att jag kan ha en hörselnedsättning. 
        3. Jag vet om att jag har en hörselnedsättning. 
Tryck in ditt svar nu. 
Inmatning: ’1’, ’2’ eller ’3’ ok. Svaret tas direkt efter inmatning. Vid övriga siffror, fyrkant 
eller stjärna upprepar programmet prompten. 
 
Prompt, ID: Om du fått en identifikationskod för detta test, ange den följt av ”fyrkant”. 
Inmatning: Alla siffror tillåts (även stjärna, vilken här inte repeterar frågan). Inmatningen 
behandlas när användaren trycker fyrkant eller matat in fyra siffror. 
 
Testinstruktioner 
Meddelande: Hörseltestet kommer strax att börja. Under testet kommer du upprepade gånger 
att höra frasen ”Nu hör du” följt av tre siffror. Samtidigt med siffrorna kommer du att höra 
ett brusljud. Tryck in de tre siffrorna så snart bruset upphört, du får endast höra varje 
sifferkombination en gång. Ange alltid tre siffror även om du inte hört alla och måste gissa. 
Svårighetsgraden kommer att förändras under testet och det är helt normalt om du inte 
uppfattar allt. Innan testet börjar kommer du att få öva på några exempel. Övningen börjar 
nu. 
 
Övningslista, 7 tripletter 
Övningslistan genomförs med testproceduren beskriven i Figur 8 (högra bilden). 
Signal-brus-förhållandet förändras på så sätt att brusets ljudnivå hålls konstant medan den 
talade tripletten växlar i ljudstyrka.  
Varje testfil presenteras med bärfrasen ”Nu hör du” innan tripletten och programmet går 
automatiskt vidare till nästa testfil när användaren har tryckt in den tredje siffran. 
 
Testlista, 21 tripletter 
Meddelande: Nu börjar testet. 
 
Testet genomförs på samma sätt som övningslistan men med fler testfrågor. 
 
Meddelande: Testet är nu genomfört. 
 
Presentera resultat 
Något av följande meddelanden spelas, beroende på användarens resultat 

 “Bra resultat”: Ditt resultat på hörseltestet är normalt. Detta test täcker inte alla 
aspekter av hörandet och ersätter inte en medicinsk utredning och diagnos. Om du är 
orolig för din hörsel bör du kontakta din vårdcentral eller hörselvården. 

 
 ”Otillräckligt resultat”: På det här hörseltestet presterar de flesta något bättre än du. 

Detta test täcker inte alla aspekter av hörandet och ersätter inte en medicinsk 
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utredning och diagnos. Om du är orolig för din hörsel bör du kontakta din vårdcentral 
eller hörselvården. 

 
 ”Dåligt resultat”: På det här hörseltestet presterar de flesta bättre än du. Vi 

rekommenderar dig att kontakta din vårdcentral eller hörselvården. Detta test täcker 
inte alla aspekter av hörandet och ersätter inte en medicinsk utredning och diagnos 

  
Prompt, repetition: För att repetera testresultatet, tryck ”stjärna”. Om du inte trycker på 
någon knapp kommer förbindelsen snart att avslutas. 
Inmatning: Stjärna repeterar resultatmeddelandet. Samtalet avslutas annars från serverns sida.  
 

7.3 Administration 
En beskrivning av systemets funktion från administratörens utgångspunkt. 

7.3.1 Att administrera systemet 
Servervärden (Leissner Data) ansvarar för att servern och telefonväxeln hålls i drift och 
systemet kan administreras helt från distans via administratörsdatorn. Att tillåta 
administration över Internet innebär alltid en risk att obehöriga får tillträde till systemet och 
för att ytterligare förbättra säkerheten installerades en brandvägg som justerades för att endast 
tillåta administratörsdatorns IP-adress. 
 
I Figur 7 visas administratörsdatorns viktigaste komponenter och programvaror och hur dessa 
kommunicerar med serverns mjukvarudelar. Det färdiga systemet i produktion behöver inte 
underhållas mer än att administratören, efter behov, extraherar och kopierar resultat från 
databasen. Full tillgång till programkoden ges med SafiWorkshop som finns installerad på 
administratörsdatorn och kan användas för att genomföra ändringar av testflödet och sedan 
ladda upp dem mot SafiServer på server-datorn. Via en webbläsare loggar administratören in 
på FreeBPX webbgränsnitt för att göra eller installera uppdateringar i Asterisk. Till exempel 
att lägga till åtkomst för en softphone-klient som Zoiper – för närvarande installerad på 
administratörsdatorn. 

7.3.2 Instruktionsmanualen 
För att underlätta för framtida administratörer av systemet, färdigställdes en instruktions-
manual. Instruktionsmanualen finns bifogad i Bilaga 2 och beskriver bland annat hur en dator 
installeras och konfigureras för att fungera som administratörsdator samt hur enklare 
administrationsuppgifter utförs. Även programkoden för telefontestet beskrivs översiktligt, för 
att vara en referens för framtida justeringar av programmets funktion. 

7.3.3 Beskrivning av databasen 
Den kanske mest grundläggande uppgiften för det färdiga systemets administratör är att hämta 
data från testet.  
 
Två databastabeller kan vara av speciellt intresse, Main och Exercise_table (se Tabell 3 och 
Tabell 4). I Main sparas samtalsinfo, testets värden och testpersonens uppgifter. Det vill säga 
variabler motsvarande samtalets ordningsnummer, starttid, längd, listnummer, tripletterna, 
tripletternas SNR, testpersonens svar, SRT, klassificering, ålder, kön, hörseluppskattning och 
ID-kod (Pin i tabellen). I Exercise_table sparas data från övningslistan – mest för referens och 
när intresse föreligger att undersöka testpersonens allra första responser på testproceduren.  
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Via MySQL kan skräddarsydda sökfrågor göras av administratören för att till exempel endast 
extrahera data inom en viss tidsperiod, en viss typ av Pin-nummerserie eller ålder. 
 
För administratörer utan intresse av att jobba med MySQL-databaser i Linux-miljö, finns ett 
exekverbart script att tillgå som körs via Putty och extraherar de fullständiga databas-
tabellerna Main och Exercise_table som textfiler. Textfilerna kan sedan hämtas hem med 
WinSCP och är då redo att importeras i till exempel Excel. Förfarandet att hämta 
databastabeller finns beskrivet i Instruktionsmanualen.  



 

   

 

Tabell 3. Databastabellen Main 

Call_nr Call_date Start_time Length List_nr Trp1 Trp1_answer  Trp1_SNR Trp2   Trp21  Trp21_answer  Trp21_SNR SRT Result Age Gender Estimated_hearing Pin 

230 2010-05-10 09:34:09 00:04:52 1 560 560 4 772 … 335 325 -4 -3.22222 Insufficient 20 Male 1 231 

231 2010-05-10 09:46:15 00:04:59 7 506 506 4 101   652 652 -4 -4.77778 Insufficient 20 Male 1 232 

 

Tabell 4. Databastabellen Exercise_table 

Call_nr Call_date Start_time Trp1ex  Trp1ex_answer  Trp1ex_SNR   Trp7ex Trp7ex_answer Trp7ex_SNR Pin 

230 2010-05-10 09:34:09 215 215 4 … 567 567 -4 231 

231 2010-05-10 09:46:15 301 301 4   670 672 -8 232 
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8 Utvecklingsarbete  
I detta avsnitt beskrivs programmeringen av testet och framtagning/konvertering av 
ljudmaterialet. Läsningen underlättas genom att först ha läst kapitel 7. 
Utvecklingsarbetet kan delas upp i faserna ljudproduktion samt programmering av testet. 
 

8.1 Konvertering av testmaterialet 
Det framtagna svenska ljudmaterialet (se avsnitt 5.3) fanns att tillgå och de 21 sifferljud-
filerna, brusfilen och bärfrasen var samplade på CD-format med en bithastighet på 1411 kbit/s 
(16bit och 44,1 kHz i två kanaler). För att Asterisk ska kunna spela upp filer över PTN krävs 
en samplingsfrekvens på 8000 Hz. PTN:s ljud-codec G.711 samplar signalen till 8 bit med 
companding-teknik och därför bör den ursprungliga signalen vara av högre upplösning så att 
det finns tättliggande samples kvar på de låga amplituder som bevaras bäst [47]. 
Nedsamplingen gjordes med programmet Wavelab Essential version 1.0 och de resulterande 
ljudfiler är enkanaliga med upplösning 16 bit och samplingsfrekvens 8000 Hz.  
 

8.2 Framtagning av instruktionerna  
Med utgångspunkt från ett manus-förslag som erhållits via HearCom-projektet, började 
utformningen av det telefonmanus som kan ses i avsnitt 7.2.2. Målet var att få till enkla, korta 
och tydliga instruktioner som de allra flesta människor skulle kunna ta till sig.   
Det strävades efter att instruktionerna skulle uppfylla följande:  

 Vara tillräckligt uttömmande – viktigt att få med all nödvändig information.  
 Så korta som möjligt – för långa instruktioner är ansträngande att ta till sig.  
 Inte ha onödigt många svåra/tekniska ord – personer i olika åldrar och med varierande 

bakgrund ska förstå.  
 Ha ett bra språk – korrekt och entydig svenska.   
 Talanpassade – att läsa och ta till sig instruktioner från en skriven text är inte samma 

sak som att höra dem upplästa. Det var viktigt att texten kändes naturlig att läsa upp 
och att lyssna på.  

8.2.1 Inspelning, redigering och konvertering  
Som inläsare valdes logopeden Christina Danbolt som också hade spelat in det tidigare 
framtagna testmaterialet. Inspelningen gjordes i ett ljudisolerat inspelningsbås med en Pearl-
mikrofon kopplad till en dator med Soundblaster Live-ljudkort. Redigeringsprogrammet 
SAWplus 32 användes för hårddiskinspelningen med samplingsfrekvens 44,1 kHz och 
upplösning 16 bit på ljudfilerna. Manusprompterna spelades in flera gånger och efter en 
genomlyssning valdes och redigerades den bästa (subjektivt) formuleringen av varje 
manusprompt. För redigeringsproceduren användes programmet Wavelab Essential version 
1.0 där ljudnivåkompression och normalisering genomfördes på ljudfilerna.  
 
Liksom för det svenska testmaterialet användes programmet Wavelab Essential för att 
konvertera ljudfilerna till mono 16 bit och 8000 Hz. 
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8.3 Programbeskrivning  
Instruktioner för hur man använder SafiWorkshop och vad alla ingående programfunktioner 
gör återfinns i Instruktionsmanualen i Bilaga 2. Följande text beskriver endast programmet i 
stora drag och de viktigaste tekniska lösningarna för programmets funktion.  

8.3.1 Översikt 
Programflödet är uppdelat i sju faser och kan ses i Figur 9. Eftersom det eftersträvades att 
programkoden skulle vara så lättöverskådlig och användarvänlig som möjligt, har alla faser 
och de ingående funktionerna beskrivande namn. För att skapa en enhetlig känsla med övrig 
funktionalitet i SafiWorkshop valdes att namnge allt på engelska. 
 

 
Figur 9. Programflödet. 

 

8.3.2 Permutera en utvald testlista 
Alla de 10 listorna som var framtagna för det svenska talmaterialet definieras i början av 
programkörningen. Från dessa väljs en lista ut genom en slumpgenerator-funktion. För att 
permutera den utvalda listan loopas listan igenom 21 gånger och varje gång genereras ett 
slumpmässigt tal som anger vilket element som ska tas bort från den gamla listan och sättas in 
i den nya permuterade listan. Även övningslistan permuteras. 
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8.3.3 Skapa ljudfiler 
Två olika implementationsvägar beaktades för uppspelning av testfiler – dels att under 
programkörningen låta mixa och skapa filen med aktuell S/N nivå, dels att låta förmixa alla 
möjliga testfiler. För att undvika att ha uppåt 2500 ljudfiler på hårddisken, valdes det första 
alternativet. 
 
Bestämma volymnivå 
För att mixa testfilerna under programmets körning används SoX (Sound eXchange) som är ett 
kommandotolk-baserat program för Linux. Insamplade ljudfilers amplituder sparas i datorn 
och representeras som linjära värden mellan -1 och 1 i SoX. För att hitta rätt amplitudvärden 
att spela upp ljudfilerna med, måste alltså det önskade signal-brus-förhållandet räknas om till 
motsvarande amplituder.  
 
Avsnitt 2.1.1 beskrev att ljudstyrka mäts i förhållande till något annat. 
Om ett ljuds originalamplitud är 0s  och samma ljud med förstärkt amplitud är 1s  kan deras 

förhållande S i dB beskrivas 

 )/log(*20 01 ssS     (7) 

För att räkna ut amplituden på det förstärkta ljudet om förstärkningen är känd erhålls  
)20/(

01 10* Sss     (8) 

Det svenska talmaterialets siffer- och brusfiler var efter optimeringen redan normaliserade så 
att förhållandet mellan RMS-värdena skulle bli 0 dB S/N vid samtidig uppspelning.  
För att höja signal-brus-förhållandet måste alltså signal-filens nivå höjas. 
 
SoX representerar signalens amplituder med tal mellan -1 och 1, där stora absolutbelopp 
innebär en kraftig volym. När två filer mixas, adderas amplituderna för de två sample-punkter 
som har samma tidsvärde. Resulterar denna addition i ett värde över 1 (eller under -1) 
kvantiseras det till 1 (eller -1) med ett abrupt hopp i vågformen som följd. Detta innebär att 
distorsion hörs när ljudfilen spelas upp. 
 
För att vara säker på att undvika distorsion när testets ljudfiler spelas upp måste alltså 
summan av brusets maximala amplitud maxn och den presenterade siffrans maximala amplitud 

maxs vara mindre eller lika med 1. Det vill säga 

1maxmax  ns    (9) 

Bruset hålls konstant och signalen varierar och maxnivån är beroende av ljudfilernas topp-
värden  

)20/(
max

max10* SNR
toppss     (10) 

toppnn max     (11) 

där stopp och ntopp erhölls genom att titta på extrempunkterna i alla ljudfiler.  
 
Villkoret i ekv (9) kan bara uppfyllas om en skalningsfaktor f införs 

1)10*( )20/( max  SNR
topptopp snf   (12) 

För att hitta f används 
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)10*(

1
)20/( maxSNR

topptopp sn
f


   (13) 

Bruset och signalens presentationsnivå i amplitud kan då sedan erhållas från  
)20/(10** SNR

onpresentati sfs    (14) 

nfn onpresentati *    (15) 

 
 
Testloopen – ihopsättning av ljudfiler 
Proceduren för att skapa korrekt testfil under programmets gång kan ses i Figur 10 och 
ljudfilerna sätts ihop på i princip samma sätt som de i Internettestet. Brus- och talfil förbereds 
var för sig och mixas sedan ihop på rätt presentationsnivå. Aktuell triplett i den valda listan 
väljs ut och talfilernas längder räknas ut som bärfras + mellanliggande tystnader + siffrornas 
längder. Talfilen sätts ihop enligt schemat för ljudfiler.  
 
För att variera bruset (och på sätt korrigera för om det skulle visa sig att en viss del av bruset 
maskerar en viss siffra mer/mindre effektivt) sätts en slumpmässig startposition i hela 
sekunder. En ny brusfil klipps ut från originalfilen med rätt längd (längdvariabeln fås från den 
ihopsatta talfilen). För att skapa mjuka övergångar mellan tystnad och brus används fade in 
och fade out på knappt uppfattbara 0.05 s. 
 
Talfil och brusfil mixas ihop på rätt SNR med ekv (15) och (16) och den resulterande filen 
spelas upp. Testpersonen matar in sitt svar och resultatet bedöms – en ny S/N-nivå sätts och 
proceduren går om igen tills alla listans tripletter är presenterade. 
 
I början av programexekutionen skapas ett tidsobjekt med den aktuella systemtiden. Denna tid 
sparas dels i databasen som starttid för testsamtalet, men tidssträngen används också som 
identifierare för de ljudfiler som skapas under testet. Avbryts samtalet tappar SafiServer 
kontakten med Asterisk och Linux och de filer som är skapade kan inte tas bort av den 
aktuella safleten. Genom att spara den tidsbaserade identifikationssträngen i en separat 
databastabell i testets början och exekvera en saflet cleanup direkt efteråt om programmet 
kraschar, säkerställs att testfilerna elimineras efter avbrutet samtal. 

8.3.4 Uträkning av SRT 
För varje testfil som presenteras sparas dess aktuella SNR i en vektor. Svaret på triplett 
nummer 21 kontrolleras och signal-brus-förhållandet på en tilltänkt triplett nummer 22 räknas 
också ut och sparas. Genom detta erhålls ytterligare en datapunkt och ett säkrare medelvärde. 
SNR-nivåerna från triplett nummer 5 till och med 22 adderas och medelvärdet räknas ut och 
anges som SRT. Beroende på detta värde ska testresultatet sedan klassas in i kategorierna 
”normalt”, ”otillräckligt” och ”dåligt”. 
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Figur 10. Testproceduren med beskrivning hur ljudfilen sätts ihop. 
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9 Utformning och genomförande av 
valideringsstudien 

Detta kapitel beskriver hur en pilotstudie ledde till modifikation av telefontestet och hur den 
efterföljande normalstudien planerades och genomfördes. 
 

9.1 Pilotstudien 
Först genomfördes en pilotstudie på sex normalhörande där medelvärden från testerna kan ses 
Tabell 5. Varje försöksperson fick göra både telefon- och Internettestet och hälften började 
med telefontestet. I resultaten syns att en ganska kraftig inlärningseffekt föreligger inom 
telefontestet, speciellt bland dem som började med detta. När pilotstudien genomfördes var 
testets funktion såsom beskriven i avsnitt 7.2, men utan övningslista. Efter att resultaten i 
Tabell 5 hade analyserats, beslutades det att införa en övningslista innan den faktiska 
testproceduren för att minimera inlärningseffekten. 
 

Tabell 5. Pilotstudien. Alla värden anges i (dB S/N). 

Testordning Telefon, test (T1) Telefon, retest (T2) Internet, test (I1) Internet, retest (I2) 
I1/T1/I2/T2  -3,66 -5,07 -5,89 -6,33 
T1/I1/T2/I2  -1,30 -4,11 -5,78 -6,78 

 

9.2 Framtagande av övningslistan 
Sju tripletter framställdes på liknande sätt som de svenska testlistorna (se avsnitt 5.3), det vill 
säga att alla ingående siffror/positioner förekommer lika ofta och att ingen triplett dubbleras. 
Ingen av tripletterna i övningslistan förekommer heller i någon av testlistorna.  
 
På grund av att en viss del av inlärningen sker först nära tal-i-brus-hörseltröskeln, då det blir 
riktigt svårt att skilja siffror åt och testpersonen tvingas använda mer detaljerade ljud-
markörer, användes även i övningslistan en adaptiv process för SNR-nivån. Genom detta 
efterliknas också själva testet mer utförligt. Nackdelen med detta är ju dock att inlärningen av 
sifferpositionsljudfiler blir något ojämn då några tripletter hamnar på en knappt hörbar nivå. 
 

9.3 Normalstudien 

9.3.1 Upplägg  
Tonaudiometri först 
Varje testserie inleddes med tonaudiometri på både höger och vänster öra. Genom att förlägga 
tonaudiometrin först skulle det kunna konstateras om personen ifråga faktiskt var 
normalhörande, innan mer tid lades på de övriga testen. 
 
Uppdelning i I-grupp och T-grupp 
Eftersom grundtanken med dessa distanstest är att de ska kunna ge ett tillförlitligt resultat 
efter endast en testomgång, låg det primära intresset i att se hur de normalhörande presterade 
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på det första test de gjorde. Därför fick hälften av försökspersonerna börja med telefontestet 
(T-gruppen) och hälften med Internettestet (I-gruppen), för att få data på båda testen. 
 
Val av inlärningseffekt att studera 
I pilotstudien genomförde deltagarna testversionerna varannan gång (se Tabell 5) och 
förhoppningen hade varit att de första testerna inom respektive version skulle vara jämförbara 
mellan grupperna – det vill säga att inlärningseffekten skulle vara liten mellan testversionerna. 
Eftersom alla försökspersoner i I-gruppen hade presterat bättre på det första telefontestet än T-
gruppen tydde detta på att den förhoppningen inte stämde.  
 
I och med införandet av övningslistan valdes nu istället att lägga fokus på hur inlärnings-
effekten inom telefontestet hade påverkats. För att få ett så rent mått på test- kontra retest-
värde som möjligt valdes därför att lägga respektive versioners test direkt efter varandra (se 
Tabell 6). På så sätt skulle åtminstone T-gruppen kunna användas för att analysera test-retest 
för telefontestet och I-gruppen för Internettestet.  
 
Öra på telefontestet 
Tre ordningsalternativ beaktades, att låta försökspersonerna börja med det bättre hörande örat, 
höger sida eller att välja öra själv. Det beslutades om det senare alternativet då också den 
telefonfattning som försökspersonen var mest van vid, och därmed det öra som personen 
troligtvis skulle valt att testa först i en verklig situation, skulle användas. På så vis skulle 
förhoppningsvis också vissa användarmisstag och feltryckningar kunna minimeras. Det enda 
undantaget från detta förfarande var om försökspersonens ena öra visade sig vara icke-
normalhörande. Det öra som testades i telefontestet refereras till i fortsättningen också som 
telefonörat. 
 
HINT 
Sist i testserien förlades HINT (se även 4.3) för att undersöka hur försökspersonerna presterar 
på den här typen av talaudiometriska test. HINT testades med telefonörat för att jämföra med 
telefontestet, samt båda öronen för att jämföra med Internettestet. Ordningen balanserades 
mot I- och T-gruppen så hälften i varje grupp fick börja med ett öra och andra hälften med 
båda. 
 
Det färdiga testschemat kan ses i Tabell 6. I1/I2 står för Internettest 1 respektive 2, T1/T2 för 
telefontest 1 respektive 2 och H1/H2 för HINT 1 och 2. Resultaten på T-gruppens opåverkade 
telefontest och retest samt I-gruppens Internettest och retest, refereras i fortsättningen även till 
som primärdata. Analogt är resultaten på I-gruppens båda telefontest och T-gruppens båda 
Internettest sekundärdata. Utöver dessa fyra test fick varje person göra telefon- respektive 
Internettest en gång hemifrån samt fylla i en enkät.  
 

Tabell 6. Testordningen för normalstudien. 

Grupp Testordning           

I-grupp Tonaudiogram I1 I2 T1 T2 H1/H2

T-grupp Tonaudiogram T1 T2 I1 I2 H1/H2

 
 
Enkäten 
Syftet med enkäten var först och främst att få feedback på testens användbarhet. Även om 
hänsyn hade tagits till detta under utformningen av telefontestet och dess manus, var det av 
vikt att andra personer genomförde testet och gav sina synpunkter. Förhoppningen var att 
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genom det kunna täppa till luckor i instruktioner och testprocedur. Intresse låg även i att se 
hur Internettestet och telefontestet upplevdes jämfört med varandra. Vilket test föredrogs och 
av vilka anledningar? För referens och beskrivning av normalmaterialet infogades även frågor 
om lyssningsvanor och teknikerfarenhet. Enkäten är bifogad i Bilaga 3. 

9.3.2 Utrustning 
Tonaudiometri utfördes med Interacoustics Clinical Audiometer AC40 och hörlurar TDH-
39P. För telefontestet användes en Telia Respons. För Internettestet samt HINT användes en 
en bärbar Dell-dator Inspiron 6400 med Windows XP och externt ljudkort Tascam mkII. 
Hörlurar till datorn var av märket Sennheiser HDA200. HINT-meningarna presenterades från 
datorn via samma audiometer som ovan och med en utsignal på 67dB SPL. Både HINT och 
tonaudiometrin utfördes i en ljudisolerad mätbur. Internet och telefontestet utfördes i ett 
normalt, tyst rum med en dator vars fläkt kunde höras svagt i bakgrunden. 

9.3.3 Normalmaterial 
10 kvinnor och 10 män deltog i studien. Den yngsta var 22 år och den äldsta 29 år, 
medelåldern var 24,9 år och personerna rekryterades främst bland studenter på Linköpings 
universitet. 
 
Medelvärdesaudiogram kan ses i Figur 11. Alla medverkande hade tontrösklar på 20 dB HL 
eller bättre förutom 5 personer som alla hade en lätt nedsättning vid 6kHz på ena örat – ingen 
tontröskel översteg 35 dB. De personer som uppvisade en nedsättning på ena örat 
uppmanades att göra telefontestet med det andra. Ofta anges medelvärdet för frekvenserna 
0.5, 1, 2 och 4 kHz som PTA4 (Pure Tone Audiometry). Alla personer i normalmaterialet hade 
PTA4 under 10dB utom en person som hade PTA4 på 13 och 16 dB på höger respektive 
vänster öra. Medelvärde PTA4hö var 2,69 dB och PTA4vä var 2,25 dB.  
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Figur 11. Medelaudiogram för de normalhörande försökspersonerna. 
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10 Resultat – presentation av värden 
I detta avsnitt redovisas resultat från studien, mätdata samt svar från användarenkäten. För 
den statistiska analysen användes SPSS 17.0 och Microsoft Excel. 
 

10.1 Mätdata från testerna 
Här presenteras data från de genomförda testerna med försökspersonerna. 

10.1.1 Jämförelse av medelvärden mellan telefon- och Internettest 
Figur 12 och Tabell 7 visar medelvärden för både T- och I-gruppens telefon- och Internettest. 
Det kan ses en viss skillnad mellan telefon och Internet där primärdatans första test-värden, T-
gruppens T1 och I-gruppens I1, ligger på -3,44 dB S/N respektive -6,20 dB S/N. En boxplot 
visas i Figur 13 där boxens streck motsvarar medianen och dess kanter övre och undre 
kvartilen. Extremvärden klassas in som svarta cirklar (1,5*kvartilavståndet) och stjärnor 
(3*kvartilavståndet). 
 

 
Figur 12. Medelvärden och standardavvikelse för båda gruppernas Internet- och telefontest. 

* 

* 

* primärdata 
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Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) från Internet- och telefontest. Värden i dB S/N. 

Test T-grupp I-grupp 
T1  -3,44 (1,33) -2,87 (1,20) 
T2  -3,51 (1,97) -3,73 (0,70) 
I1 -5,89 (0,67) -6,20 (0,70) 
I2 -6,27 (0,65) -6,27 (0,57) 
 
 

 
Figur 13. Boxplot för gruppernas test och retest. Lådornas streck motsvarar medianen och dess kanter övre och 
undre kvartilen. Extremvärden klassas in som svarta cirklar (1,5*kvartilavståndet) och stjärnor 
(3*kvartilavståndet). 

10.1.2 Jämförelse av test och retest inom grupperna 
Medelvärdesskillnaderna mellan gruppernas test och retest är små för primärdatan. Parat t-test 
uppvisar inga signifikanta skillnader mellan test och retest för någon av grupperna (p > 0,05). 
Standard error of measurement, SEM (definierad i avsnitt 5.1.3) för primärdatan ligger på 
1,02 respektive 0,34 dB för telefon- och Internettestet. Värdena presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8. t-test, medelvärdesskillnad (ms) och SEM mellan test och retest. 

  T-grupp I-grupp 

msTelefon   (dB)              -0,07 -0,87 

msInternet (dB) -0,38 -0,07 

SEMTelefon (dB) 1,02 1,06 
SEMInternet (dB) 0,54 0,34 

t-test telefon test/retest, p= 0,89 0,12 
t-test Internet test/retest, p= 0,17 0,69 
 

10.1.3 Jämförelse av T-grupp och I-grupp för de olika testerna 
Statistiska testvärden mellan oberoende grupper ses i Tabell 9. Levene’s test för likhet i 
varians visar endast på en signifikant skillnad mellan gruppernas resultat, nämligen på telefon 
retest där T-gruppens värde är signifikant större än I-gruppens (p < 0,05). Tvåsidigt t-test 
visar inte på några signifikanta skillnader i medelvärde mellan grupperna för något av testen. 
 

Tabell 9. Levene´s test och t-test mellan de olika grupperna för varje test. 

  T1 T2 I1 I2 
Levene's test, p= 0,98 0,01 0,54 0,59 
t-test, p= 0,32 0,74 0,33 1,00 
 

10.1.4 Medelvärden triplett för triplett 
Figur 14 presenterar SRT-medelvärden för varje triplett (nr 1-22) för T-gruppens T1-test och 
I-gruppens I1-test. Insvängningen mot medelvärdet är både brantare och djupare för 
Internettestet.  
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Figur 14. Medelvärden för försökspersonerna i I-gruppen på första Internettestet och T-gruppen på första 
telefontestet. 
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10.1.5 Jämförelse av testerna hemma 
I detta avsnitt redovisas resultat från testpersonernas Internet- och telefontest hemma (I3 
respektive T3). I Tabell 10 ses medelvärden och standardavvikelser tillsammans med resultat 
från t-test. Parat t-test visar en signifikant förbättring för I-gruppens Internettest hemma 
jämfört med test respektive retest. I Figur 15 ses medelvärdena plottade tillsammans med 
övriga testvärden (beskrivna ovan i avsnitt 10.1.1). I Tabell 11 redovisas p-värden för 
Levene’s test samt oberoende t-test. Här uppvisar I-gruppens Internettest hemma en 
signifikant skillnad mot T-gruppen.  
 

Tabell 10. Medelvärden (med standardavvikelser) för gruppernas test hemma. Även parade t-test. 

  T-grupp I-grupp 
Medelvärde, T3 (dB S/N) -3,27 (1,71) -3,24 (1,68) 
Medelvärde, I3 (dB S/N) -6,49 (0,65) -7,22 (0,66) 
Parat t-test, T1-T3 p= 0,83 0,61 
Parat t-test, T2-T3 p= 0,81 0,39 
Parat t-test, I1-I3 p= 0,09 0,00 

Parat t-test, I2-I3 p= 0,42 0,01 

 

Tabell 11. Levene’s test och t-test mellan grupperna för testen hemma. 

  Telefon, hemma Internet, hemma 
Levene’s test, p= 0,60 0,86 

t-test, p= 0,98 0,02 

 

Figur 15. Medelvärden och standardavvikelser på T- och I-gruppens test hemma plottade tillsammans med test 
och retest. En signifikant skillnad mellan gruppernas Internettest hemma kan ses. 
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10.1.6 Jämförelse av fast och mobiltelefoni hemma 
Testpersonerna meddelade vilken typ av telefon de använde under testet hemifrån – hälften 
använde mobiltelefon (på grund av att de inte hade tillgång till fast telefon). Uppdelning av 
testpersonerna efter mobiltelefon (M-grupp) och fast telefoni (F-grupp) ger en signifikant 
skillnad både i varians (Levene’s test) och i medelvärde (t-test) grupperna emellan. 
Sammanställning av medelvärden och test kan ses i Tabell 12. 
 
Tabell 12. Sammanställning av M- och F-gruppens medelvärden och standardavvikelser för telefontestet. Även 
Levene’s test och t-test mellan grupperna redovisas. 

  Telefon, test Telefon, retest Telefon, hemma 
Medelvärde, F-grupp (dB S/N) -3,00 (1,24) -3,47 (1,53) -4,51 (0,43) 
Medelvärde, M-grupp (dB S/N) -3,31 (1,35) -3,78 (1,43) -2,00 (1,44) 
Levene's test, p= 0,94 0,68 0,01 
t-test, p= 0,60 0,64 0,00 

 
 
 

 
Figur 16. Medelvärden och standardavvikelser för M- och F-gruppens telefontest plottade. 



10. Resultat – presentation av värden  
 

50 
 

10.1.7 HINT 
En sammanställning av resultaten från HINT ses i Tabell 13. Det kan inte påvisas någon 
signifikant skillnad för medelvärdena mellan T- och I-grupp, enligt t-test för oberoende 
grupper.  
 

Tabell 13. Resultat från HINT. Medelvärden (och standardavvikelser) för test med ett (H1) respektive två öron 
(H2) för både T- och I-grupp. 

  T-grupp I-grupp T- och I-grupp t-test, p= 
H1 (dB S/N) -3,25 (0,95) -2,89 (0,85) -3,07 (0,90) 0,39 
H2 (dB S/N) -3,69 (0,70) -4,21 (0,77) -3,95 (0,77) 0,13 

 

10.2 Användarenkäten 
I det här avsnittet presenteras data från den enkät (Bilaga 3) varje försöksperson i 
normalstudien fick göra efter testserien. Endast svar som gav återkoppling på testernas 
funktion samt speglade gruppens erfarenhet av Internet- och telefonanvändning redovisas. 
Övriga enkätsvar fungerar som framtida referens, till exempel för jämförelse med en 
kommande studie med personer med hörselnedsättning. Dessa svar redovisas i Bilaga 3. 

10.2.1 Generell erfarenhet av Internet och telefon 
På frågan hur mycket försökspersonen använder Internet (fråga 7) uppgav 16 personer att de 
använder Internet mer än en timme varje dag och fyra personer att de använder Internet mer 
än två timmar per vecka. Gruppen betraktas som vana Internetanvändare. På motsvarande 
fråga för telefon (fråga 8) uppgav 16 personer att de pratade i telefon mer än 20 minuter per 
vecka, tre personer mer sällan. Endast en person pratade mer än 30 minuter per dag. 

10.2.2 Testernas användbarhet  
Huruvida instruktionerna var tydliga att förstå (fråga 10 och 13) redovisas i samma graf 
(Figur 17) för jämförelse av telefon- och Internetestet. Instruktionerna upplevdes överlag som 
tydliga. På frågan vad som var svårt att förstå/skulle kunna göras bättre på telefon- respektive 
Internettestet (fråga 11 och 14), erhölls 9 respektive 8 kommentarer. Några av dessa 
diskuteras i avsnitt 11.3. 

Fråga 10 & 13: Instruktionerna var tydliga och lätta 
att förstå
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Figur 17. Sammanställning fråga 10 och 13. 
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På frågorna om försökspersonerna skulle kunna tänka sig att göra telefon- respektive 
Internettestet om de kände sig oroliga för sin hörsel (fråga 12 och 15) svarade samliga ja.  
Frågorna 16-18 jämför testversionerna med varandra och redovisas i Figur 18. 13 personer 
tyckte att Internettestet var lättast att utföra jämfört med 6 personer för telefontestet (fråga 
16). 18 kommentarer erhölls på den öppna motiveringen och till Internettestets favör angavs 
bland annat den skriftliga instruktionen och därigenom möjligheten att läsa och svara på 
frågorna i egen takt. Bland dem som tyckte att telefontestet var lättast att använda, nämns till 
exempel att man slipper göra inställningar och koppla in hörlurar.  
 
Ungefär lika många ansåg att tillförlitligheten var störst hos Internet- som telefontestet (fråga 
17). Fem personer ansåg att tillförlitligheten var densamma. 14 kommentarer erhölls på den 
öppna motiveringen och bland de för Internettestet, har de flesta nämnt ljudkvalitén i 
hörlurarna och telefonnätets brus/störningar som främsta orsak. Till telefontestets fördel 
nämns de talade instruktionerna och att telefon upplevs som ett mer seriöst media. 
 
Tre fjärdedelar av personerna uppgav att de skulle börja med Internettestet om de kände sig 
oroliga för sin hörsel (fråga 18). De flesta av de 26 kommentarerna handlar om att 
Internettestet känns mer lättåtkomligt och att fast telefoni saknas i hemmet.  
 

Fråga 16-18, jämförelse av testen
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Figur 18. Sammanställning fråga 16 till 18. 
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11 Resultat – analys och diskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat. Det rekommenderas av parallellt återgå till 
kapitel 10 för att underlätta förståelsen för vissa av resonemangen.  
 

11.1 Analys av mätdata 
Här diskuteras mätvärden, möjliga förklaringar och jämförelser med andra länder (främst 
studier i Holland och Frankrike). 

11.1.1 Skillnad mellan telefon och Internet  
Medelvärdena från primärdatan (de första telefon- och Internettesterna) är -3,44 dB respektive 
-6,20 dB S/N. Detta är en trend som visats genomgående i de länder som utvecklat liknande 
test och förutom själva signalmediets inverkan [53] (avsnitt 5.1.1) spelar här också roll att 
Internettestet utnyttjar testpersonens båda öron (Smits uppskattar 1,4-2 dB bättre resultat från 
två öron [48]). En sammanfattning av olika länders SRT-medelvärden för telefon och 
bredbandig presentation (hörlurar) kan ses i Tabell 14 där också de svenska värdena från 
optimeringsstudien presenteras.  
 

Tabell 14. Sammanställning av andra länders medelvärden på tresiffertestet. De svenska värdena är både från 
aktuell normalstudie och från den tidigare genomförda optimeringsstudien av talmaterialet. 

  Telefon, SRT (dB S/N) Hörlurar, SRT (dB S/N) 
Sverige (normalstudie) -3,4 -6,2 
Sverige (optimeringsstudie) -4,3 -6,9 
Holland -7,1 -11,2 
England -5,5 -11,1 
Tyskland -6,5 -9,3 
Frankrike -6,4 -10,5 
Polen -7,4 -9,4 
Grekland - -7,7 

 
 
Jämförelse mellan normalstudien och optimeringsstudien av det svenska talmaterialet 
Optimeringsstudiens resultat är något lägre än resultaten i denna normalstudie. Detta står i 
enlighet med motsvarande franska studie från Jansen et al 2010 [35] som visar på en skillnad 
på 1 dB mellan optimeringsstudie och valideringsstudie. De kunde konstatera en signifikant 
inlärningseffekt mellan första och andra testet på 0,8 dB och härledde den till att alla personer 
i optimeringsstudien gjorde 10 listor och att således borde inlärningseffekten ha bakats in i det 
medelvärdet [35]. Jansen et al menade även att ökningen i standardavvikelse (från 0,5 till 0,7 
dB) har med detta att göra. I den svenska optimeringsstudien gjorde varje person fyra listor 
plus en övningslista [36] så det är sannolikt att det lägre SRT-värdet, jämfört med aktuell 
valideringsstudie, även där skulle ha påverkats av en inlärningseffekt.  

11.1.2 Inlärningseffekt och osäkerhet i medelvärdena 
Primärdatan visar en medelvärdesskillnad mellan test och retest på 0,07 dB för både telefon 
och Internet och detta indikerar att den implementerade övningslistan i telefontestet väsentligt 
reducerat den inlärningseffekt som sågs i pilotstudien. Det är en klar skillnad jämfört med 
motsvarande studie i Frankrike där Jansen et al rapporterar en signifikant inlärningseffekt på 
0,8 dB mellan test och retest [35]. Efter att det holländska testet hade varit i bruk några 
månader undersökte även Smits inlärningseffekten – detta genom att dela upp varje samtals 
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triplettserie på mitten och behandla de två delserierna som två separata test. Från det erhölls 
0,73 dB förbättring på den sista delseriens medelvärde jämfört med den första delserien [49].  
 
Inga av den aktuella normalstudiens medelvärden uppvisar signifikanta skillnader mellan test 
och retest, enligt t-test. Det bör dock påpekas att t-testen inte kan ses som särskilt tillförlitliga 
med nuvarande datamaterial. För att med säkerhet kunna använda t-test, finns krav på att 
testmaterialet ska vara normalfördelat. För att undersöka detta används till exempel andra 
statistiska test (som Shapiro-Wilks) eller att kontrollera att distributionens form liknar 
normalkurvan (grafiskt samt via skevhets- och toppighetsmått) [50]. För att säkerställa sådana 
normalitetskontroller krävs i regel ett antal försökspersoner större än 30, vilket alltså inte 
uppfylls av de grupper om 10 i aktuell studie [50]. Icke-parametriska test brukar ibland 
användas när normalitet inte kan visas, men dessa saknar i regel statistisk styrka för små 
grupper [51]. Det råder också tveksamhet kring om de verkligen ger ett mer tillförlitligt värde 
än parametriska test (som till exempel t-test) om de används på ett icke-normalfördelat 
material [52]. Som referens genomfördes ändå några icke-parametriska test. För jämförelse av 
medelvärden mellan test och retest användes Wilcoxon signed ranks test och för de oberoende 
gruppernas medelvärden användes Mann Whitney U/Wilcoxon Ranked Sum test. Med dessa 
test erhålls snarlika resultat som med t-test. Det vill säga inga skillnader för medelvärdena 
inom eller mellan grupperna är signifikanta, förutom I-gruppens Internettest hemma. 
 
SEM för telefontestet ligger över 1 dB för både primär- och sekundärdatan och kan jämföras 
med Jansen et al (0.7 dB [35]) och Smits et al (0.95 dB [2]). Det finns alltså en variation 
mellan försökspersonernas test och retest som inte framkommer genom att endast titta på 
medelvärdena. Även den stora standardavvikelsen i telefontestets resultat befäster att 
medelvärdena innehar en viss osäkerhet. En faktor till osäkerheten kan vara det lilla antalet 
försökspersoner och närvaron av ett par kraftigt avvikande testresultat, ”outliers”. 
 
Resultaten på Internettestet uppvisar en låg inlärningseffekt (medelvärdesskillnaden < 0,4 
dB). SEM samt standardavvikelsen är inte högre än 0,6 respektive 0,7 dB för någon av 
grupperna, vilket får anses peka på en liten testvariabilitet. 

11.1.3 Jämförelse mellan test, retest och test hemma  
Eftersom testerna hemma genomfördes under icke-kontrollerade omständigheter, kan inte 
alltför stora slutsatser dras från dessa.  
 
Att båda grupperna förbättrades signifikant från I1 till I3 kan bero på en inlärningseffekt där 
säkerheten i testproceduren man erhållit till sitt femte eller sjätte tresiffertest inverkat. Kanske 
spelar det in att de flesta förmodligen använde hörlurar de är vana vid att lyssna med. 
Testpersonerna skulle också kunna vara mer utvilade vid testtillfället hemma (då de ju inte 
gjort ett tonaudiogram alldeles innan testen). Att I-gruppens Internettest hemma är signifikant 
bättre än T-gruppens, bör inte kunna härledas till individernas hörselförmåga eftersom inga 
test vid det kontrollerade testtillfället uppvisade skillnad. Snarare bör det vara slumpen och att 
de faktorerna som nämnts ovan, hörlurar och graden av trötthet, varit mer fördelaktiga för I-
gruppen.  
 
Jämförelse mellan fast och mobiltelefoni hemma 
Vid uppdelning av testpersonerna i F- och M-grupp uppvisade F-gruppen ett signifikant bättre 
T3. Detta står i överensstämmelse med tidigare resultat av Smits et al [49] och tillskrivs 
mobiltelefonens varierande och ofta sämre ljudkvalité. Denna slutsats styrks också av 
gruppernas jämbördiga test och retest under de kontrollerade testerna. 
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11.2 Modifikation av data och gränssättning 
I detta avsnitt diskuteras huruvida det vore lämpligt att slå samman de båda gruppernas 
testdata och att ta bort ”outliers” från materialet. Detta mynnar ut i ett avsnitt om 
gränssättning och hur denna påverkas av de nyss nämnda åtgärderna. 

11.2.1 Sammanslagning av data 
Att alla medelvärden är likadana på testen grupperna emellan, kan alltså inte förkastas och det 
skulle därmed finnas skäl för att det går bra att slå ihop data för respektive test. Detta ger ett 
större data-underlag och värdena kan ses i Tabell 15. Jämfört med primärdatans resultat 
erhålls då något högre SRT-värden på test och något lägre SRT på retest, det vill säga en viss 
förbättring/inlärningseffekt på retest både för telefon- och Internettestet.  
 

Tabell 15. Testernas medelvärden och standardavvikelser för sammanslagen data. 

  T1 T2 I1 I2 
SRT (dB S/N) -3,16 (1,27) -3,62 (1,45) -6,04 (0,69) -6,27 (0,60)

 

11.2.2 Inverkan av outliers i telefontestets resultat 
Vid studie av resultatdatan (Figur 12) verkar standardavvikelsen för telefontestet vara överlag 
större än för Internettestet. Alla fyra Internettest har standardavvikelser mellan 0,57 och 0,7 
dB S/N medan endast I-gruppens T2 (0,7 dB S/N) kommer under 1,2 dB S/N av telefontesten. 
Detta skulle kunna tolkas som att det är först när en person gjort tre stycken tresiffertest som 
telefontestet börjar svänga in mot sitt minimala SRT-värde – att det är frågan om en 
inlärningseffekt som visar sig efter många test.  
 
En kanske troligare förklaring till spridningen är att det rör sig om en outlier-effekt. 
Eftersom studien endast innehåller 10 personer i varje grupp är medelvärden och standard-
avvikelser väldigt känsliga för just avvikande värden, outliers. I Figur 13 ses outliers 
definierade som värden liggande mer än 1,5*kvartilavståndet från medianen, men vid analys 
av individuella data ses att speciellt telefontestet uppvisar ytterligare värden som skulle kunna 
klassificeras som outliers.  
 
Det är troligt att de enskilda värden som är sämre än -1dB S/N skulle klassas som icke-
normalhörande efter en framtida gränssättning. Det är också troligt att en person som presterat 
mer än 3 dB bättre eller sämre på sitt retest inte bara drar fördel av en rimlig inlärningseffekt, 
utan gör ett resultat som påverkas av andra faktorer. 
 
Om en outlier definieras som en testperson där absolutbeloppet mellan test och retest är större 
än 3 dB eller något av testen är sämre än -1dB försvinner två personer från T-gruppen och två 
personer från I-gruppen. Slås datan även ihop (se avsnitt 11.2.1) erhålls ett testmedelvärde på 
-3,63 (0,70) och retestmedelvärde på -3,97 (0,86) dB S/N. Standardavvikelsen kan nu 
jämföras med Jansen et al (0,7 dB [35]) och SEM krymper till hälften (0,51 dB) vilket är i 
nivå med Internettestet. Det kan diskuteras om dessa sammanslagna och modifierade värden 
faktiskt bättre återspeglar de normalhörandes sanna medelvärden och inlärningseffekt, och är 
närmare det resultat en större studie skulle visa. Dock finns det ju inga garantier för att 
andelen outliers skulle minska i en större studie, men ska datamaterialet vara med och ligga 
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till grund för bestämning av gränsvärdena för telefontestet (se avsnitt 11.2.4), bör det 
övervägas om outliers först ska elimineras från data. 
 
Om det nu är så att dessa outliers medför att SRT-medelvärdet inte blir riktigt representativt 
för en grupp normalhörande, kan man fråga sig vad det beror på och vad de får för 
konsekvenser för metodens tillförlitlighet.  

11.2.3 Möjliga anledningar till outliers 
Hur kommer det sig att en person förbättrar eller försämrar sitt resultat så avsevärt som 3dB? 
Detta är något som, i den utsträckningen, endast uppvisades i telefontestet. För jämförelse kan 
nämnas att på Internettestet presterade försökspersonerna under 1 dB skillnad på test-retest 
(förutom två testskillnader på 1,55 dB). Det vill säga bör nog förekomsten av outliers sökas i 
jämförelsen av utförandena mellan telefontestet och Internettestet. Tre tänkbara (men ej 
undersökta) faktorer diskuteras: 
 
Signifikant variation av telefonhögtalarens ljudåtergivning beroende på handhavande? 
Testet via Internet utfördes med heltäckande hörlurar som justerades innan testet och sedan 
förblev oförändrade under hela testet. Telefonen hölls av försökspersonen själv och det är 
möjligt att trycket mot örat och vinkeln varierade under testet. Eftersom S/N-förhållandet är 
konstant och den absoluta presentationsnivån inte har visat sig väsentlig för den här typen av 
testmetod (se kapitel 5) bör inte variationen av telefonhögtalarens läge spela så stor roll. Men 
kanske är det så att testpersonen, i tron om att höra bättre, i vissa fall tenderat att trycka 
telefonen väldigt hårt mot örat. Det kan tänkas att effekten i värsta fall skulle ha kunnat bli 
den omvända, att telefonen tryckts så hårt mot örat så att ingången till hörselgången 
slutits/deformerats. Ett par försökspersoner kommenterade sina telefontest just med att de 
tryckt telefonen hårt mot örat för att höra bättre. Motsatsen är också möjlig – att testpersonen 
omedvetet börjar hålla telefonhögtalaren så långt bort/nedanför örat att den absoluta 
presentationsnivån blivit för låg. Tal-i-brus-ljudet måste ju trots allt ligga på en klart hörbar 
nivå för att endast S/N-förhållandet ska inverka på resultatet.  
 
Svårare att behålla fokus under telefontestet? 
Tal-i-brus-test av den här typen ställer krav på koncentrationsförmågan och kanske har 
försökspersonerna haft lättare att koncentrera sig under Internettestet i och med de omslutande 
hörlurarna. De eventuella bakgrundsljuden i mätrummet anses inte påverka S/N men kanske 
har momentana ljud, som variationer i datorns fläkt, hörts tydligare under telefontestet och 
stört koncentrationen tillfälligt.  
 
Telefonens ljudspektra mer känsligt för bristande fokus? 
Kanske är det också så att det krävs mer av koncentrationsförmågan för att identifiera siffror i 
det smalare frekvensspektrat. Det vill säga att telefontestet helt enkelt är mer känsligt för störd 
fokusering än Internettestet. Att till exempel skilja fem från sex när f och s låter lika i telefon, 
fordrar eventuellt mer av personens mentala kapacitet och förmåga att snappa upp andra 
lingvistiska detaljer som identifierar siffran. 

11.2.4 Gränssättning 
Ett test utan gränser och feedback till testpersonen gör inte så mycket nytta. För att bestämma 
gränsvärden då ett resultat klassas som normalt eller avvikande, avses att använda metoden 
som Smits et al [2] har använt (se avsnitt 5.1.2). Eftersom det finns ett tal-i-brus-test på 
svenska (HINT) som motsvarar det holländska (Plomp), bör Smits metod heller inte vara 
några problem att genomföra när väl data från hörselnedsatta erhållits.  
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I Frankrike användes dock en annan metod där helt enkelt 95% konfidensintervallet från de 
normalhörandes medelvärde klassar in personernas prestation som ”normal” eller 
”otillräcklig”. Gränsen för ”dålig” sattes genom att från den första gränsen, lägga till 
ytterligare två standardavvikelser [35].  
 
Internettestet 
Gränsättningen enligt denna metod åskådliggörs för Internettestet i Figur 19. Eftersom 
gränserna ska gälla för testpersoner som gör testet första gången baseras de endast på 
primärdatans första test (I-gruppen), för att utesluta påverkan från en inlärningseffekt. SRT-
värdena som klassar personens hörsel som ”normal” respektive ”dålig” blir då -5,76 och -4,35 
dB S/N. Fyra personer ur primärdatan blir i och med detta klassade i mellankategorin 
”otillräcklig”. Sätts också T-gruppens första Internettest in i plotten blir även fyra av de 
värdena otillräckliga. Det kan alltså tänkas att dessa gränser är för snävt satta och att de 
slutgiltiga värdena blir något högre, för en bra avvägning mellan sensitivitet och specificitet. 
De preliminära gränserna som idag är satta på Internettestet genom HearCom-projektet är -5,0 
respektive -2,9 dB och förmodligen ligger dessa nivåer mer nära sanningen när de slutgiltiga 
gränserna sätts med material från hörselnedsatta. 
 

 

Figur 19. En preliminär gränssättning av Internettestet med samma metod som har använts i Frankrike. Värden 
ovanför den översta linjen (inga i detta fall) indikerar ett ”dåligt” resultat, värden mellan linjerna 
”otillräckligt” och nedanför den understa linjen klassas resultatet som ”normalt”.  

 
Telefontestet 
För telefontestet skulle motsvarande gränsvärden bli -2,62 respektive 0,04 dB S/N och 2 av 10 
i T-gruppen blir då klassificerade som ”otillräckliga” (se Figur 20). Som diskuterats tidigare 
kan misstänkas att dessa värden blir för högt satta och att en stor del av de hörselskadade 
skulle bli klassificerade som normalhörande. Som referens plottades därför samma mått för 
det sammanslagna materialet minus outliers in, vilket ger -3,19 respektive -1,78 dB S/N. Med 
både T- och I-grupp inplottade i grafen blir 7 av 20 klassade som otillräckliga eller dåliga vad 
avser deras hörsel. Specificiteten (antal identifierade normalhörande/totalt antal 
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normalhörande) är alltså inte särskilt bra, men det anses troligt att dessa gränser kommer att 
ligga närmare den definitiva gränssättningen än vad endast primärdatans gränser gör. En 
studie på hörselnedsatta personer är dock nästa steg och en avvägning mellan sensitivitet och 
specificitet bör ge ett gränsvärde någonstans mellan de två alternativen. 
 

 

Figur 20. En preliminär gränssättning av telefontestet baserat på T1 dels för endast primärdatan och dels för 
den sammanslagna primär- och sekundärdatan med outliers borttagna. 

 

11.3 Diskussion av enkätsvar 
En av förhoppningarna med användarenkäten var att kunna fånga upp kommentarer om 
testernas funktion och användbarhet som förbisetts tidigare.  

11.3.1 Kommentarer på telefontestet 
På frågan vad som var svårt att förstå/vad som skulle kunna göras bättre, svarade fyra 
personer att avslutningen kändes otydlig/plötslig och att instruktionerna nog uttryckligen 
borde säga att man ska lägga på luren. Det var ett medvetet drag att utelämna det genomförda 
telefontestets resultatomdöme, under studien, eftersom det ändå inte fanns relevanta gränser. 
Telefonsamtalet avslutades därför ganska abrupt med ”Testet är nu genomfört”. En längre 
avslutning med omdöme och förslag på att uppsöka hörselvården borde kunna göra att 
samtalet rundas av på ett naturligt sätt, och med bakgrund av flera av kommentarerna bör det 
övervägas om instruktionerna faktiskt också ännu mer utförligt borde säga att testpersonen 
kan lägga på luren. Genom detta undviks att en del testpersoner sitter och väntar utifall det 
skulle komma något mer.  
 
Angående instruktionerna uppfattades frågan om att ange sin ålder i antal år, som övertydlig 
och att ”antal år” skulle kunna strykas. Dock finns det en poäng med att vara övertydlig för att 
minimera risken att testpersonen istället trycker in det årtal den är född. En annan kommentar 
var att personuppgiftssvaren konsekvent borde avslutas med fyrkant, ’#’. Detta diskuteras mer 
i avsnitt 11.4.1. 
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11.3.2 Kommentarer på Internettestet 
En av de mest frekvent förekommande kommentarerna för Internettestet handlade om att 
instruktionerna inte var tillräckligt utförliga innan testet. Detta är förståeligt då sidan med 
instruktioner i HearCom-implementeringen endast kan kommas åt via klick på en sidolänk. 
Nu erhöll merparten av testpersonerna endast instruktion för Java-installationen (vilken var 
överflödig i testsituationen) och kalibrering av ljudvolymen. Sedan finns en liten ruta med 
kom-ihåg-instruktioner på samma sida som test-ljudfilen samtidigt spelas upp. Att ge 
instruktioner för genomförande av testet på samma sida som testet utförs är förstås inte 
optimalt och det blir svårt att både läsa hur man ska göra och lyssna på testfrågan samtidigt. 
Detta tas upp under 11.4.2. 

11.3.3 Upplevd tillförlitlighet av testen 
Ungefär lika många ansåg att tillförlitligheten var högst för Internet- som telefontestet. En 
fjärdedel av de tillfrågade kunde inte välja test och motiveringarna för valen är också mer 
spretande än i de andra öppna frågorna. En liten trend kan dock ses att den bättre ljudkvalitén 
och användandet av ljudutestängande hörlurar anses som fördelar för Internettestet. Detta 
tyder på att det inte framgått till alla testpersoner att ljudkvalitet och andra låga sidoljud inte 
ska påverka resultatet, SRT-värdet. Att i instruktionerna ge kort information om detta och 
varför ett hörseltest hemifrån faktiskt är tillförlitligt, skulle alltså vara fördelaktigt.    
 
Bland kommentarerna till telefontestets fördel nämns att telefon som media upplevs mer 
seriöst än Internet. Det skulle kunna tänkas att detta är en åsikt som är utbredd, då det på 
Internet finns en uppsjö olika typer av mer eller mindre seriösa test och många människor har 
erfarit skräppost med reklam och skadlig programvara.  

11.3.4 Varför de flesta föredrog Internettestet 
Tre fjärdedelar av testpersonerna uppgav att de skulle börja med Internettestet om de kände 
sig oroliga över sin hörsel. Nästan lika många ansåg att det testet var det lättare att använda av 
de två. Att så pass många fler föredrog Internettestet på dessa frågor är inte förvånande då den 
tillfrågade gruppen i stor utsträckning bestod av unga, teknikstuderande där 16 av 20 personer 
använde Internet mer än en timme varje dag. Av naturen har Internettestet också fördelar för 
den tekniskt kunniga, så som instruktioner i eget tempo och visuell återkoppling. Telefonen 
har funnits längre och i grupper med äldre och inte så tekniskt insatta personer är det möjligt 
att resultatet på frågan hade blivit annorlunda. 
 

11.4 Systemdiskussion och förslag på förbättringar 
I detta avsnitt beskrivs funktioner och förbättringsåtgärder för både Internettestet och det 
nyutvecklade telefontestet, som dykt upp under valideringsstudiens gång och från 
enkätsvaren.  

11.4.1 Svarsåterkoppling, ångra-knapp och att bekräfta sifferinmatning 

Bekräfta inmatning av personuppgiftsfrågorna 
Att konsekvent bekräfta val med fyrkant under personuppgiftsfrågorna för telefontestet var en 
av kommentarerna från enkäten.  
 
Att överhuvudtaget använda sig av fyrkant infördes för att kunna processa olika långa svar, 
både en-, två- och tresiffrig ålder samt olika längd på ID-numret.  
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En fördel med att alltid ha fyrkant skulle vara att personer som tar för givet att inmatnings-
mönstret är konsekvent, inte skulle riskera att trycka på knappen i inledningen av nästa fråga 
(och därigenom eventuellt missa några ord).  
Nackdelar med att ha fyrkant överallt anses vara 

 att en extra knapptryckning ger ett mer klumpigt samtals- och testförlopp. I frågor med 
endast ensiffriga val blir fyrkant överflödigt. 

 att instruktionerna som påminnelse då också bör säga att svaret avslutas med fyrkant 
vid varje fråga, vilket skulle göra samtalet längre. Om alla infofrågor avslutades med 
fyrkant borde man överväga om även testsvaren skulle göra det. Det finns fördelar 
med detta (se avsnitt nästa avsnitt) men om det inte väljs skulle det bli inkonsekvens 
även här. 

Det är förmodligen en smaksak om fyrkant konsekvent ska finnas med eller inte. En enkel 
åtgärd för att förhoppningsvis minska vissa personers känsla av att inmatningsproceduren är 
inkonsekvent, vore att omplacera frågorna. Om frågorna med ensiffriga svar läggs först så 
införs fyrkant bara en gång, vilket borde minska den eventuella förvirringen som nu kan 
uppstå.   
 
Bekräfta och ångra inmatning i testproceduren 
För att det ska vara någon poäng med att bekräfta val måste det finnas möjlighet att ångra sina 
knapptryckningar. Detta finns nu endast implementerat i Internettestets testprocedur. Fördelen 
med att låta testpersonen kunna ångra knapptryckningar samt bekräfta sitt val skulle främst 
vara att eliminera de fel svar som beror på rena feltryckningar, med följd att lite säkrare SRT 
skulle kunna fastslås. 
 
Internettestet visar redan feedback på vad som tryckts in och användaren har möjlighet att 
ångra de första två knapptryckningarna – när den sista siffran matas in går testet vidare. Det 
vore enkelt att utöka med en inmatningsknapp som måste tryckas på efter att man klickat in 
den tredje siffran. Genom detta skulle då också den tredje siffran vara möjlig att ångra. 
 
För telefontestet skulle en ångra-knapp, exempelvis stjärna *, enkelt kunna läggas till. Likaså 
möjligheten att bekräfta med fyrkant. Feedback på vad som tryckts faller dock inte lika 
naturligt som i Internettestet men visst skulle det gå att implementera en efterföljande fras i 
stil med: 
”Du tryckte 1, 2, 3. För att bekräfta tryck fyrkant, för att ångra tryck stjärna”. 
Denna fras skulle till och med kunna göras valbar och bara spelas på begäran från 
användaren. 
 
När olika funktioner vägs mot varandra kan det dock vara upplysande att gå tillbaka till de 
ursprungliga målen med dessa test – att de ska vara enkla, snabba och tillförlitliga för 
screening-syfte. Det som genom att implementera mer funktioner skulle vinnas med ökad 
tillförlitlighet kan förloras genom att testen blir långsammare och mer komplexa. 
Att en persons resultat försämras – av denna typ av användarmisstag – så mycket att det 
skulle flytta personens omdöme från normalhörande till hörselnedsatt verkar heller inte 
särskilt sannolikt. Det skulle till och med kunna vara fallet att möjligheten att ångra och 
bekräfta sina inmatningar faktiskt leder till tvekan hos testpersonen och att korrekta svar 
ångras. Speciellt telefontestet skulle förlora på om testproceduren gjordes för komplicerad, 
eftersom det mediet ställer högre krav på att minnas instruktioner i huvudet än Internettestet. 
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För att behålla flytet i genomförandet av båda testerna föreslås att ingen bekräfta-knapp 
implementeras utan att istället förtydliga instruktionen att tripletten bekräftas vid tredje 
sifferinmatningen. 
 
Den enda förändring av ovanstående förslag, som bedöms kunna ge mer än den kostar, är att 
lägga in en ångra-funktion i telefontestet. Den nödvändiga instruktionen, i stil med ”om du 
gör ett misstag kan du trycka stjärna, då får du mata in alla siffror igen” bedöms inte göra 
testet särskilt mycket svårare. Genom detta skulle också Internet- och telefontestet bli mer lika 
i funktion och utförande. 

11.4.2 Instruktionerna  
Både telefon- och Internettestets instruktioner skulle vinna på en del tillägg. Båda testernas 
användare skulle kunna ha nytta av lite kunskap om tal-i-brus-test och SRT-begreppet. Om 
inte annat så för motivationen och förståelsen varför den här typen av test kan vara 
tillförlitliga trots variation av testförhållanden och utrustning. På HearComs sida finns länkar 
med en del information om tal-i-brus-test men just tillförlitligheten tas inte upp. Detta 
rekommenderas att införas och skulle enkelt kunna hänvisas till i instruktionerna som länk 
eller uppmaningen ”läs mer på www…”. För båda testerna, men speciellt telefontestet, bör 
också uppmaningen att vara koncentrerad läggas till. 
 
Internet 
Som en av enkätkommentarerna också antydde kan det anses distraherande med text-
instruktioner på samma sida som testet körs. Även om man förstått instruktionerna från en 
sida innan kan det hända att man vill/tror att det är nödvändigt att läsa det som egentligen är 
menat enbart som kom-ihåg-punkter för testet. För att de testpersoner som behöver, ska ha 
möjlighet att läsa instruktionerna igen, skulle det kunna implementeras en knapp som det står 
”Instruktioner” på och som visar dem om knappen trycks. Genom detta behålls instruktions-
textens nytta men dess distraherande funktion minimeras. 
 
Telefon 
Tillägg till instruktionerna för telefontestet har diskuterats tidigare och här följer en lista 

 Håll telefonen normalt mot örat – inte för hårt 
 Om du gör ett misstag kan du trycka stjärna. Då får du mata in alla siffror igen 
 Ring en gång till för att testa det andra örat 
 Nu kan du lägga på luren 

 

11.4.3 Övriga funktioner 

Telefontestet – blockera mobilsamtal 
Testresultaten med mobiltelefon var signifikant sämre än de med fast telefon (se avsnitt 10.1.6 
och 11.1.3). Detta bekräftar ett behov av att liksom Smits [49] försöka blockera mobilnummer 
från testet. Det är inte möjligt att med säkerhet blockera alla mobilnummer på grund av 
omkopplade och hänvisade nummer, men vanliga nummerserier så som de med prefix 070, 
073 och 076 kan uteslutas.  
 
Övningslista på Internettestet 
Det kunde inte ses någon signifikant förbättring på Internet retest, varken i pilottestet eller 
normalstudien. Därför bedöms behovet av en övningslista inte vara lika stort som för 
telefontestet. Dock skulle testerna bli mer jämförbara i utförande genom att även ha en 
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övningslista på Internettestet. Kanske är det också vissa grupper av personer som behöver 
övningstid för att initiala användarmisstag inte ska ge märkbart utslag på resultatet. Dessa 
faktorer bidrar till att implementering av en övningslista innan Internettestet föreslås. 
 
Internettestet – sifferinmatning 
I det befintliga Internettestet måste man vänta på att bruset ska spelas klart innan man kan 
trycka in de siffror som hörts. För att indikera detta går siffrorna från gråskala till svart men 
det är något som inte alla uppmärksammar vid en första testomgång. Följden blir att 
testpersonen börjar trycka in tripletten i förtid och att den inte registreras korrekt. För vissa 
testpersoner riskerar detta att påverka SRT och som åtgärd rekommenderas därför att 
implementera samtidig lyssning och inmatning. 
 
Både musmarkören och tangentbordet kan användas för inmatningen av siffror, men i 
förhållande till numpad-knapparna är de grafiska knapparna i omvänd vertikal ordning (se 
Figur 21). Detta kan vara ett störande moment för vissa testpersoner och bör således justeras. 
 

 
Figur 21 Den grafiska knappsatsen i Internettestet (till vänster) skiljer sig från numpad-tangenterna på många 
tangentbord (till höger), vilket kan vara distraherande för vissa testpersoner. 

 
I dagsläget går endast delete-knappen att använda för att ta bort inmatade siffror så som rensa-
funktionen gör. I många vanliga ordbehandlingsprogram är det istället backspace-knappen 
som används för att ta bort tecken åt vänster och därför bör den funktionen läggas till. 
 
Internettestet – testa ett öra i taget 
En tänkbar anledning för de som föredrar Internettestet att istället bruka telefonversionen, är 
möjligheten att utan inställningar testa ett öra i taget. Detta är visserligen enkelt gjort även 
med Internettestet genom att göra balansjusteringar i operativsystemet och på så sätt endast få 
ljud i ena hörluren. För tekniskt ovana användare finns det dock risk att den möjligheten 
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missas, speciellt med tanke på att inte testets instruktioner nämner den. Det kanske mest 
användarvänliga vore att i testapplikationen bygga in möjligheten att testa antingen båda 
öronen samtidigt eller ett åt gången. Väljs ett åt gången skulle till och med testet automatiskt 
kunna gå vidare till öra två direkt efter det första testet. På så vis erhålls även statistik där 
säkerheten är rätt stor att de båda testresultaten tillhör samma person och verkligen är höger 
och vänster öra. Implementeras detta bör dock gränssättningen justeras jämfört med två öron. 

11.4.4 Åtkomst av data 

Internettestet 
För närvarande sköts HearCom-sidan av personer inom tyska Fraunhofer Institute for Applied 
Information Technology. Dagligen adderas en zip-fil med alla resultatfiler, vilken kan hämtas 
via en lösenordsskyddad webbplats. 
 
På grund av att test-applikationerna inom HearCom-portalen numer är stängda för justering, 
länkades en separat sida med enkätdata till testsidan. Det medförde att enkätsvaren nu sparas i 
en separat excel-fil och överförs via e-post. Resultatfilen matchas enkätdatan med en 
identifikationsvariabel och för att sålla bland filer att leta i används tidsstämpeln. Dock får 
filerna olika tidssträngar som beror på när i webb-kedjan de två tidsstämplarna tas och hur 
lång tid det tar för testpersonen att slutföra enkäten.  
 
Att identifiera en rad testfiler mot enkätdatan blir därför en ganska ansträngande uppgift och 
kan bli ett väldigt tidskrävande förfarande om tusentals personer använder testet (jämför med 
de drygt 65 000 samtal de första fyra månaderna för Cas Smits telefontest [49]). En tabell som 
i det framtagna telefontestet (Tabell 3) bör underlätta betydligt för den administratör som ska 
analysera data, då endast den information som är väsentlig från testomgången och enkäten 
sparas. 
 
Ytterligare ett problem med nuvarande datalagring är att enkätsvaren ibland inte alltid sparas 
över huvud taget och vissa variabler eller hela raden uteblir. Under valideringsstudiens gång 
fick uteslutningsmetoden användas flera gånger för att härleda en testpersons test-ID till 
resultaten. 
 
Dessa problem med statistikhämtningen måste givetvis åtgärdas innan testet tas i bruk på 
allvar.  
 
Telefontestet 
Proceduren för att hämta data från telefontestet (se Instruktionsmanualen för detaljer) är 
visserligen inte lika komplicerad som för Internettestet, men för en icke-teknisk administratör 
kan det upplevas som bekymmersamt. Det förmodligen mest användarvänliga vore att 
konstruera ett webbgränssnitt till databasen som kan kommas åt via inloggning från en 
webbläsare.  
 
Databastabellerna anses innehålla den väsentliga informationen från varje testomgång. Det 
enda som ytterligare skulle kunna vara av intresse är SNR för triplett 22, alltså den extranivå 
som används för uträkning av SRT. 

11.4.5 Sammanfattning – förslag på förbättringar 
Här följer en lista på de förbättringsåtgärder som diskuterats i kapitlet. De presenteras för 
testversionerna var för sig och med de viktigaste först. 
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Telefon 

1. Uppdatera instruktionerna 
2. Blockera mobilsamtal 
3. Bygg webbgränssnitt till databasen 
4. Lägg eventuellt till ångra-knapp 
 

 
Internet 

1. Förenkla datainhämtningsproceduren 
2. Uppdatera instruktionerna 
3. Lägg till övningslista 
4. Justera sifferinmatningen 
5. Testa ett öra i taget 

 
Implementering av förbättringsförslagen 
Teknisk audiologi innehar fullständig åtkomst till redigering av telefontestet så i det fallet 
handlar det om att väga tidsåtgången mot förbättringarnas fördelar. Att uppdatera 
instruktionerna bedöms som väsentligt. 
 
För Internettestet är scenariot lite svårare eftersom applikationen och webbplatsen är 
utvecklad inom HearCom. Två alternativ föreslås: 

1. Förhandla inom HearCom för att ändra på befintligt system.  
2. Skapa ett eget system fristående från HearCom. 

 
Det som talar för alternativ nummer två är den framtida friheten att ändra och lägga till 
uppdateringar utan att vara beroende av HearCom. HearCom eftersträvar också enhetlighet 
mellan ländernas testversioner vilket kan försvåra att genomföra vissa av de funktionella 
förändringarna som föreslås. Att diskutera inom HearCom om att gemensamt implementera 
förbättringsåtgärderna rekommenderas dock som första steg då enhetligheten behålls och fler 
parter får nytta av dem. Sedan bör det överläggas om det istället, eller även, ska utvecklas en 
separat webbplats för det svenska testet. 
 

11.5 Kapitlets viktigaste resultat och slutsatser 
Från normalstudien har erhållits medelvärden på ett normalmaterial som inte uppvisar en 
signifikant inlärningseffekt mellan test och retest. Inte heller den möjliga inlärningseffekten 
mellan testversionerna, inom gruppen, har kunnat påvisats.  
 
Den lilla storleken på testgrupperna och telefontestets relativt stora spridning gör att det ligger 
ett visst mått av osäkerhet i resultaten. En större studie med fler försökspersoner skulle med 
fördel kunna göras för att se om outlier-effekten då minskar eller om denna osäkerhet ligger i 
metoden.  
 
Förebyggande åtgärder för att minska risken för outliers bör tas. Till exempel att i 
instruktionerna understryka vikten av att vara koncentrerad och att hålla telefonluren normalt 
mot örat. 
 
Genom att eliminera outliers från datan erhålls värden som tros ligga närmare resultaten från 
en stor studie och ge en bättre avvägning av sensitivitet och specificitet mot en studie på 
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hörselnedsatta. Ingen gränssättning bör dock göras innan den sistnämnda studien genomförts 
och analyserats. 
 
De personer som använde mobiltelefon istället för IP- eller fast telefon presterade signifikant 
sämre på telefontestet hemma. Mobiltelefonsamtal bör blockeras från testet i den utsträckning 
det är möjligt. 
 
Samtliga försökspersoner i normalstudien skulle kunna tänka sig att göra både telefon- och 
Internettestet om de kände sig oroliga för sin hörsel. Tre fjärdedelar föredrog Internettestet 
och det tros ha att göra med testgruppens utbredda Internetanvändande och brist på fast 
telefon. 
 
Flera förbättringsåtgärder har föreslagits där uppdateringar av testernas instruktioner och 
Internettestets datalagring bör prioriteras. 
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12 Diskussion av arbetet 
Detta avsnitt diskuterar det utförda arbetet. 

12.1 Uppfyller arbetet sitt syfte? 
Huvudmålen med examensarbetet var att implementera samt validera systemet jämfört med 
Internettestet och liknande test i andra länder. 

12.1.1 Systemet 
Det anses att det befintliga systemet uppnår målen både vad gäller funktion och 
distansbaserad administration. Det resulterande Linux-baserade systemet har många fördelar: 
 

 Flexibilitet. Den konfigurerade telefonväxeln med Linux och Asterisk bedöms ha en 
hög flyttbarhet och bör kunna passa in i många aktörers telefonväxelsystem. Dels för 
att Asterisk redan har så bra kompatibilitet med befintliga system och dels för att det 
hela tiden uppdateras av otaliga mjukvaru-ingenjörer runt om i världen. Detta innebär 
att ett system som är integrerat med Asterisk inte åldras lika snabbt som ett privatägt 
och kommer att i princip anpassa sig självt till nya protokoll och tekniker inom 
telekommunikationsbranschen. Genom att systemet är flexibelt är det med andra ord 
inte låst till ett specifikt företag utan kan flyttas och installeras hos den aktör som 
bedöms som mest fördelaktig. Det är också möjligt för Teknisk audiologi att installera 
systemet på en persondator med telefonikort och koppla det till en vanlig analog 
telefonlinje. På så sätt erhålls en enkel men funktionell version av systemet som är i 
princip gratis i drift.  

 
 Kostnad. Då Asterisk och SafiSystems tillhandahöll grundförutsättningarna för att 

utveckla avancerade talsvarstjänster blev utvecklingskostnaden minimal. Därför kan 
mer av den avsatta budgeten användas till driftskostnaden av systemet eller att 
investera i efterkommande projekt. Då inga kostnader för mjukvaran existerar kan 
kopior av systemet konstrueras och distribueras fritt. Kanske vill olika forsknings-
avdelningar ha en egen, valfritt konfigurerad version. 

 
 Användarvänlighet. Att lära sig administrera systemet tar inte särskilt lång tid. 

Programkoden i SafiWorkshop är grafisk och relativt intuitiv så djupare 
programmeringskunskaper behövs inte för att komma igång. Den utformade 
Instruktionsmanualen bör täcka de mest basala administrationsuppgifterna och ge ett 
stöd programmeringstekniskt. 

 
Begränsningar 
Trots – eller på grund av – den överskådliga, ikonbaserade programkoden kan det upplevas 
som en aning klumpigt att göra vissa enkla förändringar i telefonflödet. Till exempel att lägga 
till en personuppgiftsfråga i samma stil som frågan om ålder (som bearbetar en siffra åt 
gången) kräver flera ikoner för att logiken ska vara flexibel och täcka in den vanligaste 
felhanteringen. Administratörer vana att programmera i exempelvis C eller nåt annat 
textbaserat programmeringsspråk kommer eventuellt att sakna den snabbhet och detaljöversikt 
som sådana språk ger (när man väl kan dem). 
 
En annan nackdel med systemet är att kombinationen Asterisk och SafiSystems har ett 
begränsat antal experter – speciellt i Sverige. Samarbetspartnern Leissner Data kan Linux och 
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Asterisk och därmed systemets grundförutsättningar, men behövs av någon anledning yttre 
hjälp med just SafiSystems-mjukvaran, måste förmodligen någon betalas för att lära sig 
programmet. Detta kan innebära att support blir betydligt dyrare än om ett företag hade 
anlitats för allt utvecklingsarbete tillsammans med ett service-avtal. Förhoppningen är dock 
att sådan support inte ska behövas och att administratören, i det här fallet Teknisk audiologi, 
ska klara av allt eventuellt systemunderhåll själva. 

12.1.2 Valideringsstudien 
Systemet har testats med ett material normalhörande. Målet att jämföra systemet med det 
befintliga HearCom-utvecklade Internettestet samt andra länders test anses uppfyllt.  
Studien har gjort troligt att testet mäter förmågan att uppfatta tal-i-brus eftersom resultaten i 
många avseenden överensstämmer med det motsvarande holländska och franska arbetet. För 
att resultaten ska kunna styrkas rekommenderas det dock att göra en något mer omfattande 
studie för att få ett material som mer tillfredställande kan analyseras med parametriska 
statistiska test. 
 
Valideringsstudien har dessutom gett en hel del återkoppling på systemets funktion och 
telefontestets instruktioner. 
 

12.2 Framtid 
Några steg återstår innan systemet blir en åtkomlig hörselscreening-tjänst för allmänheten. 

12.2.1 Uppdatering av systemet 
Olika förbättringsåtgärder har föreslagits för både telefon- och Internettestets funktion. Vissa 
är av högre prioritet än andra och det bör diskuteras vilka av förslagen som ska realiseras.  

12.2.2 Studie på hörselnedsatta personer 
Arbetet har fastslagit att en studie på hörselnedsatta personer är nödvändig för att säkerställa 
gränssättningen av telefontestet. Denna rapport ger en grund för en sådan studie och beskriver 
den rekommenderade metoden för att sätta de slutliga gränserna. Studien i fråga bör om 
möjligt ha fler försökspersoner än normalstudien för att få en uppfattning om olika 
hörselnedsättningars påverkan på prestationen. 

12.2.3 Driftsättning 
När telefontestet är utvärderat och gränserna satta, kan systemet tas i drift. En sådan 
driftsättning kräver klarhet i följande 

 Finansiering av driften. Detta kan lösas med sponsorer eller att låta talsvarstjänsten 
vara en betaltjänst. Det är sannolikt att många skulle vara villiga att betala en mindre 
summa pengar som dras från telefonräkningen, för att få göra testet. Det skulle 
antingen kunna vara en summa per samtal eller minutkostnad. Den holländska 
versionen tog 0,35 €/minut. 

 
 Marknadsföring. För att tjänsten ska få uppmärksamhet, användning och därmed 

betala sig själv (om den brukas som en betaltjänst) måste telefontestet marknadsföras. 
För detta behövs resurser främst vad gäller pengar till reklam i olika former. Reklam i 
nationella och lokala tidningar samt TV, radio och sociala medier på Internet verkar 
rimligt. Det kan också tänkas att ett företag inom reklambranschen bör konsulteras för 
tips om hur maximal uppmärksamhet kan erhållas med så lite resurser och 
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ansträngning som möjligt. I Holland hade man samarbete med Nationale Hoorstichting 
och svenska hörselorganisationer borde kunna vara intresserade av att gå in som 
sponsorer i en sådan marknadsföringskampanj. 

 

12.2.4 Teknik, användning och framtid 
Man kommer inte ifrån det – den vanliga telefonin som enbart går över det publika 
telefonnätet, blir alltmer sällsynt. Många privatpersoner och företag byter till IP-telefoni och 
speciellt många ungdomar äger inte ens en vanlig telefon längre. Förändringen sker i snabb 
takt och det är ett helt annat läge idag än för bara några år sedan när Smits et al lanserade 
tresiffertestet för första gången. Eftersom varken mobil- eller IP-telefoni generellt är säkra 
överförare av jämn signalkvalité, kommer antalet potentiella användare av telefontestet att 
minska allt mer. Detta examensarbete går dock inte särskilt djupt in på framstegen inom dessa 
typer av kommunikationslösningar och därför vore ett lämpligt vidareprojekt att undersöka 
kommande möjligheter mer.  
 
I och med att Internettestet inte behöver skicka ljud i upplevd realtid och använder ett 
signalöverföringsmedium som inte visar tecken på att avvecklas – snarare tvärtom – spås 
Internetversionen att bli tresiffertestets huvudsakliga version. Att testet där kan göras gratis 
för användaren blir förmodligen också en viktig faktor för dess popularitet. Det finns dock en 
del variabler i en hårdvaru-uppställning som gör Internettestet något mer osäkert än 
telefontestet (via en vanlig telefon). Till exempel har Smits sett att personer som använde 
datorhögtalare istället för hörlurar i genomsnitt presterade 1,1 dB S/N sämre [48]. En 
valideringsstudie med högtalare skulle alltså behöva genomföras med det svenska 
Internettestet och skulle då kunna leda till parallella gränssättningar beroende på om 
testpersonen uppger användning av hörlurar eller högtalare. 
 
Telefontestets praktiska roll i testbatteriet för allmänheten, blir förmodligen att komplettera 
Internettestet genom att vara ett alternativ för ej så datorvana användare. Till den kategorin 
tillhör många äldre personer, vilka också generellt är i mest behov av att testa sin hörsel, så 
därför bör telefontestet fylla en funktion under åtminstone några år framöver. Det faktiska 
antalet år bör påverkas av hur snabbt och brett IP-telefonin expanderar, samt hur fort QoS-
utvecklingen går framåt för IP- och mobiltelefonin. 
 
Sammanfattningsvis, både framtida användning och funktion av tresiffertestets versioner 
beror på hur fort och väl de anpassas för den aktuella tekniken. Blir nya teknikplattformar 
populära får testet implementeras och valideras efter de nya signal- och användbarhets-
förhållandena. Det senaste kan vara användning av testet till Smartphones, vilket 
presenterades nyligen [54].  
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1 Inledning 
Projektet som denna kravspecifikation beskriver ingår i ett civilingenjörsexamensarbete vid 
Teknisk audiologi/Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. 
Kraven i detta dokument presenteras enligt tabellen nedan. Andra kolumnen anger statusen på 
kravet om det är original, reviderat eller utgånget. Sista kolumnen anger prioritet i två steg, 1 för 
baskrav som ska uppfyllas, 2 för krav som behandlas i mån av resurser. Kraven listas i 
nummerordning och i varje anknutet stycke beskrivs kravställningen också i en löpande text för 
att sätta in kraven ett sammanhang. 
 

Krav nr x Förändring  Kravtext för krav nr X prioritet 

 

1.1 Parter 
Projektet drivs av examensarbetare Mats Leandersson samt handledare Mathias Hällgren och 
Birgitta Larsby vid Teknisk audiologi. Denna part refereras härefter till som Kunden. 
Projektet utförs i samarbete med en partner i telekommunikationsbranschen, nedan refererat 
till som Företaget.  
 

1.2 Syfte och mål 
Målsättning med projektet är att implementera ett telefonbaserat, automatiskt hörselscreening-
test med åtkomst via det publika telenätet. Testet ska vara en talsvarstjänst där användaren 
erhåller information och testfrågor samt trycker in sina svar med telefonens knappsats. 
Resultatet är en bedömning av användarens hörsel. Med hjälp av Företaget utvecklas 
nödvändig programvara för talsvarstjänsten och implementeras på Företagets telefonserver. 
Företaget tillhandahåller de tekniska resurser som krävs för att upprätta ett fullt fungerande 
system och ansvarar även för drift under en valideringsperiod. Företaget ska innan 
implementeringen även ge ett förslag på hur en fortsatt tillsvidaredrift kan se ut. Detta kan 
vara hos Företaget själva eller andra alternativ. Kunden äger talsvarstjänsten och innehar 
rätten att besluta om en fortsatt drift av systemet ska äga rum eller ej.  
 

1.3 Användning 
Talsvarstjänsten kommer vid en framtida driftsättning att kunna användas av allmänheten som 
en självscreening-metod för utvärdering av hörseln samt ge automatisk rådgivning och 
information. Testet kommer också att användas av forskare för olika typer av hörselrelaterade 
studier. 
 

1.4 Bakgrund 
Liknande test har implementerats i andra länder, bland annat Holland, Tyskland och England 
[1]. Frågor som kan dyka upp angående denna typ av test via telefon, kan vara relaterade till 
variationer i telefonmodell och volyminställningar. Det har dock visats att den osäkerhet i 
testresultat som beror på vilken telefon/modell som används, ej funnits signifikant – detta på 
grund av att det är ett förhållande mellan talet och bruset som presenteras, samt att det 
inducerade bruset mellan modeller/anslutningar är väldigt litet i jämförelse till ljudfilen [2]. 
Dock är testet endast anpassat för fast telefoni, ej mobil- eller IP-samtal, så det är önskvärt att 
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spärra samtal av de två sista typerna i så stor utsträckning det är möjligt. Ett svenskt 
ljudmaterial för testet är framtaget och validerat [3] och testet finns implementerat för 
Internet. 
 

2 Översikt av systemet 
Samarbetet med Företaget ska resultera i en talsvarstjänst vars dialogflöde ska kunna 
modifieras av Kunden via ett webbgränssnitt eller annan funktionell mjukvara. 
Huvudkomponenten i talsvarstjänsten är ett hörseltest där användaren får lyssna på ljudfiler 
med upplästa sifferkombinationer mixade med brus och beroende på om det inknappade 
svaret är rätt eller fel spelas nästa testfråga upp med lägre (svårare) eller högre (lättare) tal-
brus-förhållande. Efter 21 stycken sådana testfrågor presenteras en bedömning av 
användarens hörsel. Resultat och svar från användaren ska, för varje samtal, sparas i en 
databas. Dessa data ska Kunden kunna komma åt på ett enkelt sätt, helst via samma 
webbgränssnitt/mjukvara som används för modifiering av tjänsten. Översikt av systemet ses i 
figur 1. 
 
 
 

 
Figur 1. Översikt av systemet. 
 
 
 

Krav nr 1 Original  En fullt fungerande talsvarstjänst innehållande interaktivt 
hörseltest ska utvecklas. 

1 

Krav nr 2 Uppdaterat 
2010-04-07 

Ett webbgränssnitt/mjukvara ska finnas tillgänglig för 
Kunden för modifiering av ljudfilernas ordning och dialog i 
talsvarstjänsten. 

1 
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Krav nr 3 Original  Resultat och data från hörseltestet ska sparas i en databas som 
är åtkomlig för Kunden. 

1 

Krav nr 4 Original  Produkten ska efter utvecklingsarbetet vara portabel på så sätt 
att den, med mindre modifikation, fungerar även på andra 
system. Det vill säga, talsvarstjänst och kringkomponenter 
ska även kunna installeras och köras på antingen en 
telefonserver inom LiU eller hos en tredjepart för drift av 
tjänsten.  

1 

Krav nr 5 Original Företaget ska innan projektets början redovisa hur en 
eventuell förflyttning av systemet går till, och vilka kostnader 
och krav det medför för Kunden, Företaget och en möjlig 
tredjepart. 

1 

 
 

3 Talsvarstjänsten 
Talsvarstjänsten ska hantera flera parallella anslutningar, beroende på telefonserver/växelns 
volymkapacitet. Talsvarstjänstens funktionalitet kan delas upp i två komponenter – 
informationsflöde och hörseltest. För en överblick av talsvarstjänstens flöde, se figur 3 och 4. 

3.1 Informationsflöde 
Med informationsflöde avses här den del av talsvarstjänsten som spelar upp instruktioner och 
ställer frågor av statistisk karaktär till användaren – funktionalitet vanlig i de flesta 
talsvarstjänster. Uppgifter som efterfrågas kan vara ålder, kön etcetera. Denna del av 
talsvarstjänsten ska kunna modifieras av Kunden via ett webbgränssnitt/mjukvara, frågor ska 
kunna läggas till och tas bort och användarens knapptryckningar vid varje prompt ska sparas. 
 
 

Krav nr 6 Original  Programvaran ska spela upp ljudfiler med instruktioner och 
information. 

1 

Krav nr 7 Original  Programvaran ska kunna spara användarens olika 
knapptryckningar och deras ordning i programflödet. 

1 

Krav nr 8 Uppdaterat 
2010-04-07 

Ljudfiler och dialog ska kunna modifieras via ett 
webbgränssnitt/mjukvara. Prompter ska kunna läggas till och 
tas bort etcetera. 

1 

 

3.2 Hörseltestet 
Hörseltestet är huvudkomponenten i talsvarstjänsten och nedan följer en beskrivning av dess 
funktionalitet. Den ska inte ses som en slutgiltig designspecifikation men en beskrivning av 
den tekniska funktionalitet som talsvarstjänsten ska klara av. Kunden och Företaget ska, efter 
att samarbete uppförts, tillsammans komma överrens om lösningens detaljer. I en databas 
finns 10 listor sparade som Kunden tillhandahåller. Dessa listor innehåller 21 element/lista där 
varje element är en kombination av tre siffror. Ett sådant element refereras till nedan som en 
triplett. Vid varje ny hörseltest-omgång (varje nytt samtal) väljs en av de 10 listorna ut 



 
 Hörseltest via talsvar 2010-04-07 

 

 
Linköpings universitet, Teknisk audiologi/IKE  
Kravspecifikation 
Kontakt: matle365@student.liu.se   
   B1:7 

slumpmässigt. De 21 tripletterna i den aktuella listan permuteras till en slumpmässigt vald 
ordning.  
 
En genomgång av hörseltestet innebär att ljudfilerna, motsvarande tripletterna i den 
framslumpade listan, presenteras en och en för användaren. De tre upplästa siffrorna i 
tripletterna presenteras tillsammans med brus och för varje fråga sänks tal-brus-förhållandet 
om svaret var rätt eller höjs om svaret var fel (se figur 2). Tal-brus-förhållande refereras också 
till som SNR, Signal-to-Noise Ratio. För varje besvarad triplett sparas SNR-variabelns värde 
tillsammans med tripletten och användarens svar i databasen. 
 
  

 
Figur 2. Exempel på uppspelningsordning och val av nivå/fil enligt variabel. 
 
 
För att göra detta kan antingen förmixade ljudfiler användas eller så kan ljudet mixas ihop 
från tal- och brus-fil i realtid. När alla tripletter presenterats ska ett medelvärde beräknas (med 
start från triplett nr 5). Det är detta värde som avgör det resultat som sedan ges till 
användaren. Kunden står för ljudfiler och specifikation hur och vilka filer som ska 
spelas/mixas.  
 
 
 

Krav nr 9 Original Listor med 21 tripletter specificerade i varje lista, ska finnas 
sparade i systemet. 

1 

Krav nr 10 Original Valet av lista ska vara slumpmässigt när talsvarstjänsten rings 
upp. 

1 
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Krav nr 11 Original De 21 tripletterna i den valda listan ska permuteras till en 
slumpmässig ordning. 

1 

Krav nr 12 Original  En uppspelning av en siffertriplett i brus ska ske antingen 
genom 

1. mixning av två filer i realtid, eller 

2. genom användning av förinspelade ljudfiler  

på ett sådant sätt att bruset hålls på en konstant ljudnivå 
medan talets relativa nivå varieras i steg om +/-2 dB. 

1 

Krav nr 13 Original Vilka ljudfiler/brusnivåer som spelas upp i talsvarstjänsten 
ska styras av användarens knapptryckningar. 

1 

Krav nr 14 Original  Programvaran ska klara av enklare beräkningar under ett 
samtal, till exempel räkna ut medelvärdet av tal-brus-nivåer.  

1 

Krav nr 15 Original  Uppkopplingen till talsvarstjänsten ska avslutas om 
användaren är inaktiv alltför länge. Programmet ska vid varje 
prompt vänta på användarens svar ett fördefinierat antal 
sekunder varefter prompten repeteras. Uteblir knapptryckning 
vid ett antal efterföljande prompter avslutas tjänsten. 

1 

Krav nr 16 Original  Tjänsten ska fungera för flera parallella samtal. Detta antal 
ska endast vara begränsat efter telefonservern och dess 
anslutningar. 

1 

Krav nr 17 Original  Tjänstens programflöde ska baseras på flödesdiagrammen 
som ges i figur 3 och 4. 

1 

Krav nr 18 Uppdaterat 
2010-04-07 

Kunden ska utöver de modifieringsmöjligheter som ges i krav 
8, även kunna modifiera hörseltestet via 
webbgränssnittet/mjukvaran. 

2 

Krav nr 19 Original Hörseltestets funktionalitet och programkod ska vara möjlig 
att redigera i efterhand. 

1 
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Figur 3. Huvudprogram. 
 

 
Figur 4. Nivåkontroll. 
 
 

4 Databasen 
I databasen sparas information från samtal och test. Till exempel resultat, följden 
knapptryckningar vid varje prompt och samtalslängd. Det ska vara möjligt att specificera 
vilka data som ska långtidslagras. Till exempel ska, efter valideringsperiodens slut, numret 
som samtalet rings ifrån normalt inte sparas. Detta för att säkerställa testpersonens 
anonymitet. Databasen kan med fördel vara tillgänglig från ett webbgränssnitt/annan 
mjukvara. Uppgifter från databasen ska endast kommas åt av Kunden och det åligger 
Företaget att ha säkra rutiner, krypterade förbindelser samt att informera Kunden om riktlinjer 
som måste följas för att uppgifterna ska vara skyddade.  
 

Krav nr 20 Original  I databasen sparas information från samtal och test.  1 

Krav nr 21 Original  Det ska vara möjligt att specificera vilka data som ska 
långtidslagras.  

1 

Krav nr 22 Original Uppgifter från databasen ska vara tillgängliga för Kunden via 
Internet. 

1 

Krav nr 23 Original Informationen i databasen ska vara säkerställd så att endast 
Kunden har tillträde – detta under förutsättning att 
säkerhetsrutinerna följs. Företaget ska informera Kunden om 
dessa rutiner. 

1 
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5 Webbgränssnittet/uppdateringsmjukvara  
Webbgränssnittet/mjukvaran ska underlätta för Kunden att modifiera talsvarets dialog och 
lägga till/ta bort ljudfiler (för information eller statistiska frågor). 
Webbgränssnittet/mjukvaran kan med fördel även användas för åtkomst av resultat från 
databasen. 
 
 

Krav nr 24 Uppdaterat 
2010-04-07 

Till telefonitjänsten ska kopplas ett webbgränssnitt/mjukvara 
där Kunden kan logga in och modifiera ljudfiler och dialog. 
Detta ska kunna ske från godtycklig dator med Internet-
uppkoppling. 

1 

Krav nr 25 Uppdaterat 
2010-04-07 

Den grundläggande proceduren att använda 
webbgränssnittet/mjukvaran för modifiering av testet ska vara 
enkel att lära sig. Denna kunskap ska kunna inhämtas på högst 
6 timmar och som ansvarig för utbildningen står Företaget. 

1 

6 Utveckling och samarbete 
Under samarbetet mellan Kunden och Företaget är grundtanken att Företaget står för de 
resurser och teknisk kompetens som behövs för utveckling och implementering av systemet. 
Kunden står för alla ljudfiler och designbeskrivning av hörseltestet. Då detta projekt ingår i ett 
examensarbete finns dock goda möjligheter för Företaget att få hjälp av Kunden även i mer 
teknisk utvecklingsfas och programmering/konfigurering. Därför kan Företaget ge två 
kostnadsförslag – ett där Företaget står för allt utvecklingsarbete och ett annat där Företaget 
ger förslag på hur ett närmare utvecklingssamarbete med Kunden kan se ut, utifrån Företagets 
förutsättningar och det uppsatta leveransdatumet. Vidare ska Kunden få ta del av – en 
åtminstone översiktlig – teknisk beskrivning av det färdiga systemet och dess komponenter, 
samt återge den i en exjobbsrapport. Implementeringsarbetet ska ske under mars/april.  
 



 
 

  
B1:12  

Krav nr 26 Original  Huvudsaklig prisuppgift ges på förutsättningarna att Företaget 
ska stå för de resurser som krävs för utveckling av systemet. 
Detta gäller ej tillhandahållande av ljudfiler och design-
specifikation av hörseltestet, vilka erhålles från Kunden. 

1 

 

Krav nr 27 Original Företaget ger ytterligare en prisuppgift och förslag på hur ett 
mer ingående tekniskt samarbete med Kunden kan se ut, vad 
gäller utvecklingen av systemet.  

2 

Krav nr 28 Original Kunden beaktar ej offerten från Företaget om den inkommer 
efter måndagen 2010-03-15. 

1 

Krav nr 29 Original Kunden ska få ta del av – en åtminstone översiktlig – teknisk 
beskrivning av det färdiga systemet och dess komponenter, 
samt återge den i en rapport ingående i ett examensarbete på 
LiU. 

1 

Krav nr 30 Original Tjänsten ska implementeras under mars och april 2010 och 
vara klar för validering senast 2010-04-19. 

1 

 

7 Åtkomst och tillgänglighet på telefontjänsten und er 
valideringsperioden 

Efter utvecklingsarbetet av talsvarstjänsten ska hörselscreening-testet valideras och jämföras 
med andra hörseltest på Teknisk audiologi. Under denna period ska Företaget hålla tjänsten i 
drift och testet ska vara tillgängligt kontinuerligt - med reservation för tillfälliga systemfel, 
underhållstid eller uppdateringar. Företaget ska, så långt det är möjligt, informera Kunden om 
eventuella driftstopp. Valideringen beräknas ske i april/maj och Företagets åtagande av driften 
upphör när Kunden anser att valideringen är slutförd, dock senast 2011-01-01. Eftersom 
hörseltestet ifråga endast är anpassat till kvalitetsgarantin som det publika telenätet erbjuder, 
ska åtkomligheten för andra typer av anslutningar begränsas i så stor utsträckning som är 
möjligt. Till exempel bör 070-mobilnummer spärras. 
 
 

Krav nr 31 Original  Telefonservern ska hantera åtminstone tre parallella samtal 
under valideringsperioden. 

1 

Krav nr 32 Original  Tjänsten ska vara åtkomlig från det publika telenätet tills 
valideringen av hörseltestet är genomförd eller senast 2011-
01-01. Tjänsten ska vara tillgänglig kontinuerligt, med 
reservation för tillfälliga systemfel, underhållstid eller 
uppdateringar. 

1 

Krav nr 33 Original  Det ska strävas efter att begränsa åtkomligheten av tjänsten 
till att endast innefatta fast telefoni via det publika telenätet. 
Mobilsamtal och IP-samtal ska inaktiveras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

1 
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8 Fortsatt drift 
Systemet ska förberedas på en tillsvidaredrift. Företaget ska innan utvecklingsarbetet börjar 
ge förslag på hur och var en sådan drift kan äga rum, hos Företaget eller hos annan part. 
Företaget ska även redovisa möjligheter och förutsättningar för att kunna koppla betalsamtal 
till talsvarstjänsten. 
 

Krav nr 34 Original Systemet ska efter implementering och validering vara 
förberett på en tillsvidaredrift.  

1 

Krav nr 35 Original Företaget ska ge förslag på hur förutsättningar och kostnader 
kan se ut för en tillsvidaredrift av systemet. 

1 

Krav nr 36  Original Företaget ska redovisa möjligheter och prisuppgifter för att 
koppla betalsamtal till talsvarstjänsten. 

1 
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1 Översikt 
Den här instruktionstexten beskriver installation och bruk av SafiWorkshop 1.2.5 för Windows 
på en administratörsdator uppkopplad mot en färdigkonfigurerad serverdator med Asterisk och 
SafiServer 1.2.5. Texten riktar sig speciellt mot att använda SafiWorkshop för hantering och 
vidareprogrammering av ett implementerat tresiffer-hörseltest som talsvarstjänst. Figur 2 
beskriver den generella datoruppställningen som systemet är uppbyggt på. På servern finns all 
mjukvara och ljudfiler för att köra talsvarstjänsten och administratörsdatorn används för att 
uppdatera dessa.    
              

 
Figur 2. SafiWorkshop på administratörsdatorn används för att uppdatera SafiServer på serverdatorn. Serverdatorn 
är kopplad mot telefonnätet.  

2 Serverdatorn    
Det förutsätts att SafiServer 1.2.5 finns installerat på en fristående Linux-server med Asterisk och 
att den är konfigurerad för att ta emot telefonsamtal över det publika telefonnätet. Servern i fråga 
bör också vara öppen för kommunikation med administratörsdatorn över ett antal 
mjukvaruportar, vilka specificeras av bifogat uppgiftsblad. SafiServer bör fungera på de flesta 
nya versioner av Linux och Asterisk. Mjukvaruspecifikation för den server projektet testats på ses 
i Tabell 1. För mer information om hur man installerar Asterisk och SafiServer på en server-dator 
med Linux, hänvisas till http://www.asterisk.org respektive http://safisystems.com.  
 
 Tabell 1. Serverns ingående mjukvaror. 
Typ Namn och version 
Operativsystem: Debian GNU/Linux 5.0.4 (lenny)  
Databasinstallation: MySql 5.0.51a-24+lenny3 (Debian)  
Programvaror: Asterisk 1.4.26.2  
 SafiServer 1.2.5 
  FreePBX 2.5.2.2 med modul Saflets 1.3.2  
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3 Administratörsdatorn - installation och konfigura tion   
SafiWorkshop kan laddas ner från 
http://www.safisystems.com/index.cfm?pageMode=downloadfile&product_id=8.   
Denna manual förutsätter version 1.2.5.  

• Kör den nedladdade installationsfilen och följ instruktionerna.  
• Efter att programmet är installerat i valfri katalog, startas det via SafiWorkshop.exe eller 

någon av genvägarna som kunde väljas att skapas vid installationen. Det första du 
behöver göra är att skapa en arbetsyta, Workspace, för dina Safi-projekt. Fönstret där 
detta görs (se Figur 3) öppnas automatiskt vid första körningen, alternativt via File/ 
Switch Workspace/ Other... i huvudfönstret se Figur 4 punkt A (Fig 3:A).  

 

 
Figur 3. Efter installationen skapas en ny arbetsyta, "Workspace". 

  
• Under menyn File kan du sedan importera den tillhandahållna projekt-filen för 

hörseltestet. Programfiler (saflets) och databas-resurser (DB resources) öppnas då och om 
programmet frågar vad det ska göra med den befintliga resursen "MySQL" väljer du 
"Merge" för att lägga till de importerade databasresurserna.   

• I Navigator-fönstret (Fig 3:H) dyker sedan "3_digit_test" upp som är namnet på det 
importerade projektet (Fig 3:I). Under detta finns safleten Callflow som öppnas genom att 
dubbelklicka på dess etikett.  

• Innan du kan börja arbeta mot och uppdatera SafiServern måste du ansluta till den. I 
Navigator-fönstret, högerklicka på SafiServer (Fig 3:K) och välj login. Då öppnas ett 
fönster där du skriver in IP-adress, portnummer, användarnamn och lösenord. Denna 
information hittar du i bifogat uppgiftsblad. När kontakten etableras med servern ombeds 
du bekräfta serverns tillförlitlighet. Vid frågan om andra Workspace ska tas bort från 
SafiServern, svara nej om du vill fortsätta arbeta med projekten från de datorer där 
SafiWorkshop tidigare installerats och använts.  
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• När dessa val är bekräftade startas uppkopplingen till servern och informationsfönstret 
SafiServerView kommer upp (Fig 3:E). Detta fönster kommer du också åt om du 
högerklickar på SafiServer i Navigator-fönstret. SafiServerView innehåller 
driftsinformation om Safi-servern som till exempel nuvarande status på minne, 
hårddiskutrymme och processoranvändning. Fliken "General" anger bland annat online-
tid sedan senaste omstart och totalt antal inkommande samtal. Fliken "Log file" återger 
den senaste informationen från programkörnings-loggen.  

• På ikonerna under 3_digit_test och DB resources (Fig 3:J) i Navigator-fönstret finns nu 
frågetecken. Detta innebär att de versioner du har i SafiWorkshop inte är bekräftade mot 
servern och inte nödvändligtvis måste vara samma versioner. Är du säker på att de lokala 
filerna är de senaste och vill forsätta jobba med dem från denna dator, markerar du dem 
och trycker på Publish selected resource (Fig 3:B). Genom detta skrivs SafiServerns 
nuvarande filer över.  

• Du har nu gjort de nödvändiga inställningarna för att börja arbeta med callflow-safleten 
för hörseltestet.  

   

4 SafiWorkshop - huvudprogrammets delar  
Detta stycke behandlar de viktigaste komponenterna i SafiWorkshop på ett övergripande sätt, 
med syfte att underlätta arbetet med det specifika Safi-projektet 3_digit_test. Texten är 
visserligen till hjälp för generell programmering i SafiWorkshop men vissa funktioner och 
koncept behandlas inte alls. För att få en bättre förståelse hänvisas till programmets inbyggda 
hjälpfiler eller http://www.safisystems.com/index.cfm?pageMode=help.   
   
SafiWorkshop har två huvudsakliga utseenden/fönsterkombinationsvyer, Saflet perspective och 
SafiDatabase perspective. Programmet växlar automatiskt mellan dessa när en saflet respektive 
databasresurs väljs från Navigator-fönstret, men önskat perspektiv kan också väljas manuellt 
uppe i högra hörnet (se Fig 3:D). Beroende på vilket utseende som är aktuellt finns olika 
knappval och fönster som är relevanta för det som arbetas med, saflet eller databas. Här följer en 
kortfattad beskrivning av programmets delar.  
 

4.1 Saflet perspective  
Saflet perspective aktiveras då en saflet är vald.  
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Figur 4. Saflet perspective. Några av programmets viktigaste komponenter är utmärkta. 
 
A: File  öppna/spara etc  
B: Publish selected resources Ikonen visas i färg när 
markerad fil behöver uppdateras  
C: Rullista för visningsstorlek Ju lägre procent som 
väljs desto större andel av koden ses i Saflet-fönstret  
D: Växling mellan visningslägena  
E: SafiServer View Serverinformation. Fliken är 
öppnad men ej i fokus  
F: Saflet-fönster Här visas programkoden  
G: Palette Alla basfunktioner. Ej i fokus  
H: Navigator-fönstret  
I: Projektnamn  Expandera för att visa ingående 
saflets  

J: DB resources Inställningar för olika typer av 
databaser. Expandera MySQL för att se ingående 
Queries  
K: SafiServer Nätverksinställningar  
L: Properties Markerad funktions egenskaper  
M: Variables Variabeldefinitioner  
N: Outline  Översiktsbild  
O: Console Uppdaterad log från programmets 
körning   
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4.1.1 Navigator  
 
Navigator-fönstret är tillgängligt från både Saflet och SafiDatabase perspective och innehåller en 
översikt av aktuell arbetsyta där skapade/importerade projekt med underliggande saflets återfinns 
tillsammans med information om ansluten SafiServer och Asteriskserver. Utöver detta finns DB-
resources som innehåller alla tillgängliga databasresurser. För vidare information om databasen 
se avsnitt 4.2.  

4.1.2 Palette  
Här finns alla färdiga basfunktioner i SafiWorkshop, indelade i flera kategorier. För att lägga till 
en funktion i safleten vänsterklickar man med musen till Saflet-fönstret (se nedan). De viktigaste 
Palette-kategorierna för denna saflet är Call Management, Input, Audio: Playback, Logic och 
Database.   

4.1.3 Saflet-fönstret 
När en saflet öppnats ses programfunktionerna i fönstret (Fig 3:F). Funktionerna kopplas samman 
med "trådar" mellan dem och tillsammans bildar de ett lättöverskådligt samtals/programflöde, 
den visuella koden. Hur mycket av koden som samtidigt ses i saflet-fönstret styrs av rullistan 
ovanför (Fig 3:C) genom att där välja procentandel av ikonernas storlek som visas. För att göra 
inställningar i en funktion dubbelklickar man på dess ikon för att få fram ett inställningsfönster, 
alternativt använder det nedanliggande Properties-fönstret. 

4.1.4 Properties-fönstret 
Properties-fönstret ligger nere till vänster (Fig 3:L) och utgör en meny som uppdateras utefter 
vilken funktion som är markerad. Via Properties-fönstret kan funktionens egenskaper snabbt 
modifieras utan att behöva dubbelklicka på funktionen.   

4.1.5 Variables 
Längst ner till höger finns ett fönster med tre flikar. Variables (Fig 3:M) innehåller 
variabeldefinitioner i aktuell saflet. En fördel med att definiera variabler här mot att definiera 
dem i javascript-koden (se till exempel avsnitt Open database connection and write initial 
calldata, funktion DefineVariables&SetInitialData) är möjligheten att enkelt klicka och välja 
variablerna i olika basfunktioner. En nackdel är att man går miste om en del flexibilitet i 
definitionerna.         

4.1.6 Outline  
Outline (Fig 3:N) visar en översiktsbild av safleten. Genom att dra eller klicka flyttas den blå 
markeringsrutan och önskad del av safleten visas i huvudfönstret.  

4.1.7 Console  
Console (Fig 3:O) visar kommandon som skickas till och från Asterisk-servern vid körning. 
Debug-funktionen skriver också här.  
 

4.2 SafiDatabase perspective  
SafiWorkshop växlar till detta utseende (se Fig 4) om en databasresurs väljs i Navigator-fönstret.   
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Figur 5. SafiDatabase perspective. Etiketter tillkommer, t ex Query-fönstret, exevering av kommandon. 
 
A: 3_digit_database Databasresurs, MySQL  
B: Exekvering av MySQL-fråga   
C: Query-fönstret Kod för MySQL-fråga  
D: Resultat-fönster MySQL-frågans resultat vid körning  
E: Database structure Databasens struktur  
F: Database detail Databasens variabler och detaljinformation  
 
 
För detta projekt används MySQL-databas men det finns möjlighet att ansluta andra databaser 
såsom MS SQL och Firebird. Under MySQL driver i Navigator-fönstret finns en ikon för 
3_digit_test Database (Fig 4:A) som vid dubbelklick med datormusen ger information om den 
anslutna MySQL-databasen och aktuella inloggningsuppgifter. Vid expansion av databasträdet 
åskådliggörs en lista med de MySQL-frågor som används i projektet för att läsa från och skriva 
till databasen. Genom att högerklicka på 3_digit_test Database och välja New Query skapas en ny 
fråga. 

4.2.1 Query-fönstret 
Vare sig man skapar en ny fråga eller öppnar en befintlig visas MySQL-koden i Query-fönstret 
(se Fig 4:C). Efter att koden skrivits/uppdaterats måste den sparas och skrivas till server-datorn 
via Publish selected resources. Från Query-fönstret kan koden exekveras (Fig 4:B) och resultatet 
visas i fönstret direkt nedanför (Fig 4:D). Genom detta fungerar SafiWorkshop som en front-end 
mot MySQL och man behöver således inte logga in till MySQL-servern via kommandoprompt 
eller annan programvara för att se hur databastabellen påverkas av den kod som skrivs under 
programmeringsarbetet. 
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4.2.2 Database Structure 
Database Structure (Fig 4:E) visar strukturen i MySQL-databaserna och dess underliggande 
tabeller och variabler. 

4.2.3 Database detail 
Database detail (Fig 4:F) ger detaljerad information om databasen/tabellen och dess ingående 
variabeltyper etcetera. 
 

5 Programkoden  
Det här avsnittet är tänkt att fungera som ett stöd för det direkta arbetet med Safi-projektet 
3_digit_test och dess ingående saflets Callflow och Cleanup – en referens till funktioner och 
kodstruktur. För att förstå och ha störst nytta av texten bör safleten konsulteras parallellt med 
läsningen, men ett exempel på koden kan ses i Fig 3:F.   

5.1 Saflet: Callflow 
Callflow innehåller merparten av projektets kod. Funktionerna och således samtalsflödet är 
upplagt horisontellt och för överskådlighet är safleten indelad i sju programdelar avskiljda med 
färgkodade rubriker under dem. Dessa delar och de ingående funktionerna beskrivs nedan i den 
följd de kommer i programflödet.  
 

5.1.1 Open database connection and write initial ca lldata   
Här tas samtalet emot, variabler initieras och samtalsinformation skrivs till databasen. Ingående 
funktioner och dess respektive basfunktioner: 
 
Incoming call: initierar samtalet. Basfunktion: Initiators/Incoming Call  
Answer: ser till att samtalet fortsätter att processas. Basfunktion: Call Management/Answer  
DefineVariables&SetInitalData: Javascript-kod där bland annat alla testlistor samt 
övningslistan definieras. Här finns även koden som väljer ut en testlista slumpmässigt samt 
permuterar den. Tidsobjekt skapas också för att kunna spara starttid och datum och detta 
bearbetas för att generera en tidssträng ner till millisekunden, som senare används för att göra 
unika ljudfiler för det enskilda samtalet. Denna tidssträng sparas också till databasen för att kunna 
ta bort filer om programmet kraschar (se SaveFileNameToCleanUponBadExit nedan). Sist i 
koden definieras de systemargument som senare skickas till Asteriskservern och vidare till 
Linuxoperativsystemets kommandoprompt för att skapa den första uppsättningen triplett-ljudfiler 
till testet. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
OpenDBConnection: Initierar kontakten med 3_digit_test Database som definierats under DB 
Resources och som i sin tur är kopplad till MySQL-databsen 3_digit_test. Basfunktion: 
Database/OpenDBConnection  
Query_GetNrOfRowsFromDB: Anropar MySQL-frågan NrOfRows och sparar till ett resultatet 
till NrOfRowsResult. Basfunktion: Database/RunQuery  
SetNrOfRowsToVariable: Läser in resultatet NrOfRowsResult och tar värdet i kolumnen 
Max(Call_nr) och sparar till en Safi-variabel NrRows. Denna variabel används under 
programmet för att definiera i vilken rad data från samtalet ska sparas. Basfunktion: 
Database/GetColValue  



Bilaga 2. Instruktionsmanual 
 

  
B2:10  

Query_SaveInitialCallData: Anropar MySQL-frågan InsertInitialCallInfo och förser den med 
input till variablerna Call_nr, StartDate och StartTime. Dessa sparas på en ny rad i 
Databastabellen Main. Basfunktion: Database/RunQuery  
SaveFileNameToCleanUponBadExit: Anropar MySQL-frågan SetCleanUpFileName och 
förser den med den skapade tidssträngen från DefineVariables&SetInitalData. Denna variabel 
sparas i databastabellen Cleanup. 
   

5.1.2 Play introduction & get age  
Användaren informeras om testet och proceduren att samla in användaruppgifter påbörjas. 
 
Welcome&Introduction : Spelar upp en ljudfil med introduktion till testet. Genom att 
dubbelklicka på funktionen och sedan trycka på knappen med tre punkter får man tillgång till 
Prompt browser där inlagda ljudfiler i Asterisk-system mappen /sounds/ kan genombläddras. 
Prompt browser kan i version 1.2.5 inte hantera wav-filer utan dessa kan användas om istället 
filnamnet skrivs in under fliken Script. Syntax för detta är filnamnet utan filändelse mellan 
citattecken. Basfunktion: Audio: Playback/StreamAudio  
PromptGetAge1: Spelar upp prompt för att ange ålder och väntar på användarens första 
inmatade siffra vilken sedan sparas i en variabel. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
AgeLogic1: Javascript-kod för att säkerställa att den nyss inmatade variabeln har ett värde och är 
en siffra mellan 0 till 9. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
ChoiceAge1: Beroende på vad vilkoret i AgeLogic1 genererar för resultat, skickar denna 
funktion antingen programmet vidare eller loopar tillbaka till PromptGetAge1. Basfunktion: 
Logic/Choice  
PromptGetAge2: Samma typ av funktion som PromptGetAge1 men denna lyssnar efter den 
andra användarinmatade siffran och sparar till variabel. Den här basfunktionstypen måste spela 
upp en ljudfil och eftersom ingen mer information behöver ges till användaren mellan 
sifferinmatningarna, är filen en kort ljudfil med enbart tystnad. Basfunktion: 
Input/PromptGetDigits  
AgeLogic2: Samma som tidigare AgeLogic. Denna uppdaterar åldersvariabeln med en siffra om 
inmatningen ifråga är ett nummer mellan 0 och 9 eller fyrkant #. Basfunktion: 
Logic/ExecuteScript  
ChoiceAge2: Samma som tidigare ChoiceAge med tilläggsvalet att programmet hoppar över kod 
om det senaste inmatade tecknet var en fyrkant. Basfunktion: Logic/Choice  
PromptGetAge3: Samma som tidigare PromptGetAge. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
AgeLogic3: Samma som tidigare AgeLogic. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
ChoiceAge3: Samma som tidigare ChoiceAge. Basfunktion: Logic/Choice    
PromptGetAge4: Samma som tidigare PromptGetAge. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
AgeLogic4: Samma som tidigare AgeLogic. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
ChoiceAge4: Samma som tidigare ChoiceAge. Basfunktion: Logic/Choice    
CheckIfAgePlausible: När användaren matat in fyrkant skickas programflödet till denna 
funktion som undersöker om åldersvariabeln är en siffra mellan 0 och 130. Basfunktion: 
Logic/IfThen  
ThankYou: Spelar upp ljudfil med frasen "Tack". Basfunktion: Audio: Playback/StreamAudio  
         

5.1.3 Get gender, hearing estimation and ID-number  
Användaren får mata in resterande uppgifter - kön, hörseluppskattningen och Id. 
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PromptGetGender: Spelar upp prompt för att ange kön och väntar på användarens inmatning. 
Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
ChoiceGender: Beroender på värdet i variabeln från användarinmatningen går programflödet 
vidare eller tillbaka till PromptGetGender. Basfunktion: Logic/Choice    
SetGenderTextVariable: Innehåller kod som sätter textvariabeln Gender till "Female" eller 
"Male". Logic/ExecuteScript      
PromptGetEstimation: Spelar upp prompt för att uppskatta hörsel och väntar på användarens 
inmatning. Variabelns värde sparas sedan direkt till databasen. Basfunktion: 
Input/PromptGetDigits  
ChoiceEstimation: Skickar tillbaka programflödet till PromptGetEstimation om användaren 
trycker stjärna. Logic/Choice    
PromptGetID : Spelar upp prompt för att ange eventuell identifikationskod och väntar på 
användarens inmatning. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
   

5.1.4 Test instructions & 3-digit exercise loop  
Instruktioner för testet spelas upp, övningstripletter presenteras och användarens svar lagras i 
variabler. 
 
TestInstructions: Spelar upp ljudfil med testinstruktioner. Basfunktion: Audio: 
Playback/StreamAudio  
ExecuteSystemArguments: Kör de systemargument som blivit definierade i 
DefineVariables&SetInitalData. Basfunktion: Misc/ExecuteApplication  
PlaySilence: Spelar upp ljudfil med 500ms tystnad. Basfunktion: Audio: Playback/StreamAudio  
PromptGetExDigits: Spelar upp prompt med brus och triplett och väntar på att användaren ska 
mata in tre siffror. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
CheckIfLastExTriplet : Returnerar "True" om det är den sista tripletten i övningslistan och 
programflödet ska gå vidare från övningslistans loop. Basfunktion: Logic/IfThen  
Save/UpdateVariables&DefineNewExFiles: Sparar den nyss uppspelade triplettens siffervärde 
samt användarens svar och uppdaterar signal-brus-nivån. Sist i koden skapas ett nya 
systemargument för generering av nya ljudfiler. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
ExecuteSystemArguments2: Kör de uppdaterade systemargumenten. Basfunktion: 
Misc/ExecuteApplication  
   

5.1.5 3-digit test loop  
Testet börjar och proceduren är närmast identisk som med övningslistan tidigare. 
 
PlayTestStartCue: Spelar upp ljudfil som indikerar att det faktiska testet börjar. Basfunktion: 
Audio: Playback/StreamAudio  
ExecuteSystemArguments3: Kör de uppdaterade systemargumenten. Basfunktion: 
Misc/ExecuteApplication  
PlaySilence2: Spelar upp ljudfil med 500ms tystnad. Basfunktion: Audio: Playback/StreamAudio  
PromptGetTestDigits: Spelar upp prompt med brus och triplett och väntar på att användaren ska 
mata in tre siffror. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
CheckIfLastTestTriplet : Returnerar "True" om det är den sista tripletten i övningslistan och 
programflödet ska gå vidare från övningslistans loop. Basfunktion: Logic/IfThen  
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Save/UpdateVariables&DefineNewTestFiles: Sparar den nyss uppspelade triplettens 
siffervärde samt användarens svar och uppdaterar signal-brus-nivån. Sist i koden skapas ett nya 
systemargument för generering av nya ljudfiler. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
ExecuteSystemArguments4: Kör de uppdaterade systemargumenten. Basfunktion: 
Misc/ExecuteApplication  
TestDone: Spelar upp ljudfil som säger att testet är genomfört. Basfunktion: Audio: 
Playback/StreamAudio  
   

5.1.6 Calculate SRT and present result  
Variablerna från testet läses in och SRT-värdet räknas ut och påverkar vilken ljudfil som spelas 
upp. 
 
SaveVariables&CalculateSRT: Sparar variabler från den sista tripletten samt sätter en extra 
SNR-nivå ne 22. SRT beräknas sedan som SNR-nivåer från triplett nr 5 till 22. Sist i koden 
omvandlas det uträknade SRT-värdet till en textbaserad klassificering. Basfunktion: 
Logic/ExecuteScript  
ChoiceSRT: Skickar vidare programflödet utefter klassificeringen i ovan beskrivna funktion. 
Basfunktion: Logic/Choice  
PlayNormal/PlayInsufficient/PlayPoor: Spelar upp den ljudfil som motsvarar klassificeringen 
av SRT-värdet. Basfunktion: Audio: Playback/StreamAudio  
RepeatResult?: Spelar upp prompt som ger information om att användaren kan återupprepa 
testresultatet genom att trycka på stjärna. Basfunktion: Input/PromptGetDigits  
ChoiceRepeat: Om användaren tryckt på stjärna vid RepeatResult? skickas programflödet 
tillbaka till ChoiceSRT. Basfunktion: Logic/Choice  
   

5.1.7 Delete temporary files and write test-informa tion to database  
De unika ljudfiler som skapats under samtalet tas bort från systemet och testdata sparas till 
databasen. 
 
DeleteCurrentCallFiles: Skickar systemkommando för att ta bort de temporära ljudfiler som 
skapats under samtalets programkörning. Basfunktion: Misc/ExecuteApplication   
Hangup: Avslutar samtalet. Basfunktion: Call Management/Hangup   
CalculateCallLength: Skapar ett nytt tidsobjekt och beräknar tidsskillnaden mellan detta och det 
tidsobjekt som skapades i inledningen av programkörningen. Basfunktion: Logic/ExecuteScript  
Query_SaveCallData: Denna funktion kör MySQL-frågan InsertCallData och förser den med 
variabelvärden så som ålder, kön, samtalslängd och samtalsnummerordning. Dessa parametrar 
sparas i databastabellen Main. Basfunktion: Database/RunQuery  
Query_SaveCallData2: Liksom funktionen ovan sparar denna funktion data till databastabellen 
Main via en MySQL-fråga, specifikt data för triplett 1 till 12. Anledningen till att proceduren att 
spara data är uppdelad på flera funktioner och frågor är programkoden i SafiWorkshop på så sätt 
blir mer överskådlig och lättarbetad. Basfunktion: Database/RunQuery  
Query_SaveCallData3: Anropar en MySQL-fråga och sparar Triplett 13-21 samt resultat till 
databastabelln Main. Basfunktion: Database/RunQuery  
Query_SaveExerciseData: Sparar data från övningslistan i databastabellen Exercise_table. 
Basfunktion: Database/RunQuery  
CloseDBConnection:  Avslutar uppkopplingen mot databasen.  
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5.2 Saflet: Cleanup 
Denna saflet körs efter att Callflow har avslutats. Cleanup tar bort ljudfiler som ligger kvar på 
hårddisken ifall samtalet avbrutits/programmet kraschat. Följande funktioner ingår: 
 
IncomingCall: initierar samtalet. Basfunktion: Initiators/Incoming Call  
OpenDBConnection: Initierar kontakten med 3_digit_test Database som definierats under DB 
Resources och som i sin tur är kopplad till MySQL-databsen 3_digit_test. Basfunktion: 
Database/OpenDBConnection  
GetFileTimeString: Anropar MySQL-frågan SelectFileStringFromCleanup_table och sparar 
variabeln med tidssträngen i FileTimeStringResult. Basfunktion: Database/RunQuery  
SetFileTimeStringToVariable: Läser in resultatet FileTimeStringResult och sparar till en Safi-
variabel FileTimeString. Basfunktion: Database/GetColValue  
DeleteSessionFiles: Använder variabeln FileTimeString för att ta bort rätt uppsättning ljudfiler. 
CloseDBConnection:  Avslutar uppkopplingen mot databasen. 
 

6 Starta om SafiServern  
När en saflet eller databasresurs sparats och publicerats på servern kan det behövas en omstart av 
SafiServer-programvaran för att uppdateringarna ska behöva gälla. För att starta om SafiServern 
högerklickar du på SafiServer i Navigator-fönstret och väljer Restart Server.  
   

7 Administrera serverdatorn på distans  
Här följer beskrivning av några olika procedurer du kan vara intresserad av att utföra.  
 

7.1 Logga in på serverdatorn med Putty  
Programmet kan laddas ner via   
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html  
och används för att logga in på server-datorn via protokollet SSH (Secure Shell). 
Kommandoprompten ger direkt åtkomst till serverns filsystem och möjlighet att köra program. 
Grundläggande Linux-kommandon finns till exempel på 
http://www.reallylinux.com/docs/basic.shtml   
Starta Putty och skriv in den IP-adress som du erhållit från uppgiftbladet, under Host Name och 
klicka sedan på Open (se Figur 6). Du ombeds sedan skriva in användarnamn och lösenord i det 
öppnade fönstret, vilket påminner om DOS-prompten i Windows operativsystem. För att få 
fullständiga administrationsrättigheter skriver du  
sudo su  
och uppger de användaruppgifterna. 
 



Bilaga 2. Instruktionsmanual 
 

  
B2:14  

 
Figur 6. Anslutningsfönstret i Putty. 
  

7.2 Extrahera data från databasen och flytta över n ya ljudfiler  
1. Logga in med Putty och kör copy_db  
Efter inloggning med Putty, finns i hemkatalogen skriptet copy_db som extraherar alla tabeller 
från databasen 3_digit_test och kopierar Main.txt samt Exercise_table.txt till den aktuella 
katalogen. Skriptet körs genom ./copy_db och innehåller följande kommandon:  
 

echo "Copying 3_digit_test database tables to /home/liu/Main.txt and Exercise_table.txt" 
sudo mysqldump -T /var/log/mysql 3_digit_test 
sudo cp /var/log/mysql/Main.txt /home/liu/ 
sudo cp /var/log/mysql/Exercise_table.txt /home/liu  

 
sudo innebär att kommandona körs med administratörskonto, dessa användaruppgifter återfinns  
på uppgiftsbladet. Textfilerna med databastabellerna är nu i ett format som går bra att importera i 
till exempel Excel.   
 
2. Logga in med WinSCP och kopiera filerna till lokal mapp  
För att kopiera filerna till en Internet-ansluten dator kan du använda WinSCP som finns på 
http://winscp.net. Programmet har ett lättöverskådligt användargränssnitt och efter inloggning ses 
den lokala datorns katalogstruktur till vänster och server-datorns till höger (se Figur 7). Genom 
detta kan du helt enkelt klicka och dra de önskade filerna till valfri mapp i likhet med hur till 
exempel Utforskaren i Windows XP används. På samma sätt kan nya ljudfiler flyttas från en 
mapp på administratörsdatorn till /var/lib/asterisk/sounds på servern. Den mappen läses av 
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SafiWorkshop. 

 
Figur 7 WinSCP. Till vänster lokal administratörsdator och till höger server-datorn.  

7.3 Lägga till åtkomst för ny administratörsdator  
En brandvägg finns installerad på servern och utesluter åtkomst från alla IP-adresser utom 
angivna undantag. Här följer instruktioner hur du ger åtkomst till en ny administratörsdator:  
 

1. Ta reda på den nya administratörsdatorns IP-adress (till exempel programmet ipconfig 
från kommandoprompten i Windows XP)  

2. Logga in med Putty från en befintlig administratörsdator med åtkomst till servern och 
skaffa administratörsrättigheter (se avsnitt 7.1)  

3. Öppna filen /etc/iptables med textredigeraren Vim genom att skriva vim /etc/iptables .   
4. Tryck på i för att komma till redigeringsläget. Texten INSERT ses nu nere i vänstra 

hörnet.   
5. Leta upp, genom att bläddra med piltangenterna, en rubrik som säger SSH Access Liu. 

Under denna hittar du rader på formen   
 

[0:0] -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.1 --dport 22 -j ACCEPT  
 
Lägg till en ny sådan rad, men med den nya administratörsdatorns IP-adress. Vill du bara 
använda administratörsdatorn för att extrahera data från databasen, kan du gå vidare till 
steg 6. Vill du använda administratörsdatorn för att jobba med 
SafiWorkshop/utvecklingsarbete måste du också lägga till motsvarande rad under var och 
en av följande punkter:  

• SafiServer Access Liu,  
• SafiServer management/db,  
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• Web Access Liu,  
• MySQL Access Liu,  
• Asterisk management Liu  
• Softphone Access Liu  
• RTP for sip Liu  
 

6. När du har uppdaterat iptables trycker du på Escape-tangenten för att avsluta 
redigeringsläget. Vill du avsluta och spara ändringarna skriver du kommandot :wq (vill du 
avsluta utan att spara ändringarna skriver du :q!). Mer information hur du använder Vim 
kan fås på http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/vimcheat.html    

7. När du avslutat Vim börjar ändringarna i iptables gälla först när du skrivit in iptables-
restore < /etc/iptables vid kommando-prompten.  
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Validering av tresiffer-test via telefon och Internet – enkät 
 
I den här enkäten ombeds du besvara frågor som rör din hörsel och frågor om din upplevelse 
av Internet- och telefontesten. Du besvarar de flesta av frågorna genom att sätta en markering 
i rutan vid det alternativ som du tycker stämmer bäst. Vissa frågor besvaras genom att skriva 
in svaret på den intilliggande svarsraden. 
  
1. Kan du följa en konversation med en person i en tyst omgivning?  
 Utan problem  Med viss svårighet  Med stora svårigheter  Kan inte alls  
 
2. Kan du följa en konversation när du störs av andra ljud/samtal runt omkring? 
 Utan problem  Med viss svårighet  Med stora svårigheter  Kan inte alls  
 
3. Utsätter du dig för starka ljudnivåer på fritiden (via till exempel gym, musik, jakt, 
motorsport eller uteställen)? 
 Ja, 5 eller fler gånger i veckan 
 Ja, 1-4 gånger i veckan 
 Någon enstaka gång i månaden 
 Aldrig 
  
4. Brukar du vid dessa tillfällen använda någon form av hörselskydd? 
 Ja, för det mesta 
 Ja, ibland 
 Nej, aldrig 
  
5. Lyssnar du på musik i hörlurar? 
 Ja, varje dag 
 Ja, en eller några gånger i veckan 
 Ja, men färre än en gång i veckan 
 Nej, aldrig  
 
6. Är du höger- eller vänsterhänt?   Höger   Vänster  
  
7. Hur mycket använder du Internet?  
 Mer än 1 timme per dag.   Mer än 2 timmar per vecka.   Mer sällan.  
 
8. Hur mycket pratar du i telefon?   
 Mer än 30 minuter per dag.   Mer än 30 minuter per vecka.    Mer sällan. 
  
9. Har du någon gång varit orolig för din hörsel?     
 Nej     Ja, att jag fått en hörselnedsättning    Ja, att jag fått tinnitus  
Om ja, uppsökte du vård?   Nej  Ja, jag tog kontakt med: _______________________ 
 
Telefontestet 
10. Instruktionerna var tydliga och lätta att förstå 
 Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer inte alls 
 
11. Vad var svårt att förstå/skulle kunna göras bättre? 
Svar: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
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12. Skulle du kunna tänka dig att använda telefontestet om du kände dig orolig för din hörsel i 
framtiden?  Ja   Nej 
 
Internettestet 
13. Instruktionerna var tydliga och lätta att förstå 
 Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer inte alls 
 
14. Vad var svårt att förstå/skulle kunna göras bättre? 
Svar: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
15. Skulle du kunna tänka dig att använda Internettestet om du kände dig orolig för din hörsel 
i framtiden?  Ja   Nej 
 
Jämförelse av testen 
16. Vilket av testen känns lättast att använda?  Internet  Telefon  
Motivering: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
17. Vilket av testen känns mest tillförlitligt?   Internet  Telefon  
Motivering: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
18. Vilket av testen skulle du börja med om du kände dig orolig för din hörsel? 
  Internet  Telefon  
Motivering: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
19. Övriga synpunkter på Internet- och 
telefontesten:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Enkätsvar 
Endast kvantitativa svar redovisas här. Kommentarer på testernas funktion behandlas i 
examensarbetet. 
    
     
Fråga/alternativ     Antal svar 
1. Kan du följa en konversation med en person i en tyst omgivning?  

Utan problem   20 
Med viss svårighet   0 
Med stora svårigheter    0 
Kan inte alls   0 
     
2. Kan du följa en konversation när du störs av andra ljud/samtal runt omkring? 
Utan problem   15 
Med viss svårighet   5 
Med stora svårigheter   0 
Kan inte alls    0 
     
3. Utsätter du dig för starka ljudnivåer på fritiden (via till exempel gym, musik, jakt, motorsport eller uteställen)? 
Ja, 5 eller fler gånger i veckan  0 
Ja, 1-4 gånger i veckan   12 
Någon enstaka gång i månaden  8 
Aldrig    0 
     
4. Brukar du vid dessa tillfällen använda någon form av hörselskydd? 
Ja, för det mesta   2 
Ja, ibland    8 
Nej, aldrig    10 
     
5. Lyssnar du på musik i hörlurar?   
Ja, varje dag   3 
Ja, en eller några gånger i veckan  8 
Ja, men färre än en gång i veckan  8 
Nej, aldrig     1 
     
6. Är du höger- eller vänsterhänt?     
Höger    14 
Vänster     6 
     
7. Hur mycket använder du Internet?  
Mer än 1 timme per dag  16 
Mer än 2 timmar per vecka  4 
Mer sällan    0 
     
8. Hur mycket pratar du i telefon?     
Mer än 30 minuter per dag  1 
Mer än 30 minuter per vecka  16 
Mer sällan    3 
     
9. Har du någon gång varit orolig för din hörsel?     
Nej    15 
Ja, att jag fått en hörselnedsättning  3 
Ja, att jag fått tinnitus    2 
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Om ja, uppsökte du vård?   

Nej    5 
Ja, jag tog kontakt med vårdcentralen 0 
     
Telefontestet    
10. Instruktionerna var tydliga och lätta att förstå 
Instämmer helt   18 
Instämmer delvis   2 
Instämmer inte alls   0 
     
12. Skulle du kunna tänka dig att använda telefontestet om du kände dig orolig för din hörsel i framtiden? 
Ja    20 
Nej    0 
     
Internettestet    
13. Instruktionerna var tydliga och lätta att förstå 
Instämmer helt   17 
Instämmer delvis   3 
Instämmer inte alls   0 
     
15. Skulle du kunna tänka dig att använda Internettestet om du kände dig orolig för din hörsel i framtiden? 
Ja    20 
Nej    0 
     
Jämförelse av testen    
16. Vilket av testen känns lättast att använda?   
Internet    13 
Telefon    6 
Lika lätta/kan ej välja   1 
     
17. Vilket av testen känns mest tillförlitligt?   
Internet     8 
Telefon    7 
Lika tillförlitliga/kan ej välja  5 
     
18. Vilket av testen skulle du börja med om du kände dig orolig för din hörsel? 
Internet    15 
Telefon    4 
Lättast tillhands/kan ej välja  1 

 
 
 




