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Abstrakt 
Bakgrund: Den ursprungliga svenska versionen av Hackat tal från 1970-talet är ett 

differentialdiagnostiskt test inom kategorin försvårad talaudiometri. Hackat tal har tidigare använts 

som differentialdiagnostiskt test vid misstanke om retrocochleära hörselnedsättningar som inte 

uppdagas vid rutinmässig tonaudiometrimätning. Vid retrocochleära hörselnedsättningar påverkas 

förmågan att inhämta, analysera och lagra akustisk information, som talinformation vilket inverkar på 

taluppfattningsförmågan. Med hjälp av försvårad talaudiometri bestående av monoaurala 

lågredundanta taltester som Hackat tal ökar möjligheten att upptäcka dessa hörselnedsättningar. 

Hackat tal innehåller meningar bestående av 4 till 8 ord med 7 avbrott per sekund där lika mycket tal 

som tysta perioder förekommer med jämna intervaller. I detta taltest minskas redundansen vilket gör 

att det naturliga överflödet av information som finns i talet minskas och försvårar tolkningen av tal 

om en skada/hörselnedsättning föreligger. Ursprungslistorna från 1970-talet är föråldrade  

 och förhindrar den kliniska användbarheten.  

Syfte: Syftet med denna studie är att ta fram en ny version av taltestet, Hackat tal, samt undersöka om, 

och i så fall hur, testresultat för normalhörande skiljer sig från ursprungsversionen. 

Metod: Talmaterial bestående av 175 meningar togs fram. Meningarnas svårighetsgrad testades på nio 

normalhörande personer vid nivå 15 dB HL i en första testomgång. Dessa delades därefter in i sex 

olika tallistor som testades på ytterligare sju normalhörande personer vid nivå 35 dB HL för att 

säkerställa likvärdig svårighetsgrad mellan tallistorna. En jämförelse gjordes därefter med den äldre 

versionen av testet. 

Resultat: De sex nya tallistorna hade likvärdig svårighetsgrad, dels i jämförelse med varandra och 

dels i jämförelse med den äldre utformningen av testet. Den procentuella fördelningen korrekta svar 

inom listorna hamnade mellan 94 och 96 % vid nivå 35 dB HL. Medelvärdesjämförelser av listorna 

visade en skillnad avseende korrekta svar på högst 2 %. 

Slutsatser: Denna studie visar på att de sex nya framtagna tallistorna gav jämbördiga resultat mellan 

listorna och var likvärdiga i svårighetsgrad som de ursprungliga tallistorna från 1970-talet. För att öka 

tillförlitligheten i testet bör fler deltagare inkluderas. 

 

Nyckelord: Hackat taltest, retrocochleär hörselnedsättning, centrala auditiva 

signalbearbetningsproblem, central hörselskada, taluppfattningstest, Monaurala lågredundanta taltest, 

Svenska 

 

 

  



 

Abstract 

Background: The Swedish original version of Interrupted speech, designed in the 1970s, is a speech 

test used in differential diagnostics, for Retrocochlear hearing loss. This damage is not detected 

during the routine pure-tone audiometry measurements. The speech perception ability affects 

negatively to acquire, analyze and store acoustic information/speech information in a Retrocochlear 

hearing loss. Interrupted speech is a monaural low-redundancy speech test that increases the 

possibility of detecting Retrocochlear hearing loss. The speech material in Interrupted speech contains 

sentences with a variation between 4 and 8 words with 7 interruptions per second, the interruptions 

are as long as the intervals between them, the speech is on 50 % of the time. The redundancy is 

reduced, which means that the natural abundance of information contained in the speech is reduced 

which complicates the speech perception if a Retrocochlear hearing loss is present. The original 

speech material from the 1970s are outdated and can thus inhibit the clinical use. 

Aim: The aim of this study is to develop a new version of the speech test Interrupted speech for the 

Swedish language. The aim is also to investigate if and how the test results for normal hearing differs 

from the older version of the test. 

Methods: Speech material was produced and contained 175 sentences. In the first test round the 

speech material were tested on nine people with normal hearing at the level of 15 dB HL to evaluate 

the severity of the sentences. The sentences were then divided into six different speech lists which 

were tested on another seven people with normal hearing at the level of 35 dB HL to ensure that equal 

degree of difficulty existed between the speech lists. A comparison was then made to see if the test 

result for normal hearing differs from the test results from the older version of the test. 

Results: By comparing the score from each list an equivalent degree of difficulty was verified in the 

results from the six different speech lists, both in comparison with each other and with the older 

version of the test. The score showed that the test result was close to each other with a response rate 

between 94 and 96 % right at the level of 35 dB HL. The average score between the lists showed a 

difference of 2 % from each other. 

Conclusions: The results from this study shows that the six speech lists are equivalent in severity 

compared with the original version of Interrupted speech that was designed in the 1970s. Only a few 

participants have been conducted to this study which may affect the conclusion of the results. 

 

Keywords: Interrupted speech test, Retrocochlear hearing loss, Auditory processing disorder, Central 

hearing disorder, Speech recognition test, Monaural low-redundancy speech test, Swedish 

  



 

Förord 

Ett stort tack till vår handledare Erik Witte som med gedigen kunskap och tålamod funnits 

där och gett oss vägledning i alla de frågor vi haft under arbetet med denna studie. Ett tack 

riktas också till Torbjörn Zetterljung för hjälp med mjukvaran som underlättande 

framtagningen av meningar. Tack även till alla deltagare. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Förkortningar 
ABR - Auditory brainstem response 

dB - Decibel 

dB SL - Decibel Sensation Level 

dB HL - Decibel Hearing Level  

dBFS - Decibel relative to full scale 

FB-listor - Fonetiskt balanserade tallistor 

HTT - Hörtröskel för tal 

Hz - Hertz 

MRI - Magnetisk resonanstomografi/Magnetic resonance imaging 

RMS- Root means square 

SRT - Taluppfattningströskel/ speech reception threshold, mätt i dB 

TMV4 - Tonmedelvärde för frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz vid luftledning 
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1. Inledning 
Taluppfattningsförmågan är viktig för interaktion med andra människor. Denna förmåga kan 

påverkas negativt om det uppkommer en skada i hörselsystemet (Gelfand, 2016). Vid 

retrocochleära hörselnedsättningar påverkas förmågan att inhämta och analysera akustisk 

information vilket inverkar på taluppfattningsförmågan (Tillery, 2015). Olika tester för 

talaudiometri har tagits fram i syfte att identifiera var i hörselsystemet en möjlig skada är 

lokaliserad. Försvårad talaudiometri har utvecklats för att möjliggöra upptäckter av 

hörselskador som ej framkommer vid rutinmässig tonaudiometrimätning (Arlinger, 

Jauhiainen & Jensen Hartwig, 2007; McArdle & Hnath-Chisolm, 2015). Med hjälp av 

försvårad talaudiometri bestående av monoaurala lågredundanta taltester ökar möjligheten att 

kunna differentialdiagnostisera hörselnedsättningar. I dessa taltest är det naturliga överflödet 

av information som normalt finns i tal, kraftigt minskat vilket försvårar taluppfattningen, i 

synnerhet om det föreligger en hörselskada (Krishnamurti, 2007). Den ursprungliga 

versionen av Hackat tal togs fram på 1970-talet, alltså för ca 50 år sedan vilket försvårar 

klinisk användning då språket är ålderdomligt. Genom att ta fram en ny version av Hackat tal 

kan testet återigen användas för kliniskt bruk.  
 

2. Bakgrund 
2.1 Taluppfattning 

Taluppfattningsförmågan, att höra och förstå talsignaler för att kunna kommunicera och 

samspela med en annan människa är av stor vikt (Gelfand, 2016). Talsignaler består utav 

mycket mer komplicerad auditiv information än rena toner och kräver ett fungerande 

hörselsystem för att informationen ska kunna tolkas (Lyregaard, 1997). Lyregaard beskriver 

att taluppfattning i stort handlar om att känna igen mönster i de akustiska ledtrådarna, där 

lyssnaren delar in det den hör i olika kategorier. Faktorer som styr detta är fonologi, syntax 

och semantik. Lyregaard (1997) beskriver att fonem är den minsta betydelseskiljande enheten 

i språket, syntax handlar om hur man böjer och sätter samman ord till fraser, satser och 

meningar och semantik handlar om språkets betydelse. Det som styr indelningen i kategorier 

är själva igenkänningen av de akustiska ledtrådarna. Om en skada föreligger i hörselsystemet 

kan taluppfattningsförmågan påverkas negativt. På grund av att kopplingen till nervcellerna 

har blivit påverkad når inte all information hörselcortex och kan inte bearbetas på ett adekvat 

sätt (Svenska audiologiska metodboksgruppen [SAME], 1990). En person med retrocochleär 

hörselnedsättning upplever att taluppfattningsförmågan påverkas negativt då det är svårt att 



 

 2 

tolka vad som sägs. Beroende på vart i hörselsystemet en skada uppkommer får det olika 

stora konsekvenser för denna förmåga (Krishnamurti, 2007; Tillery, 2015). 

 

2.1.1 Inre och yttre redundans 

Mänskligt tal innehåller ett överflöd av information som gör att vi kan uppfatta/tolka det som 

sägs även om det uppstår störningar runt omkring, som exempelvis buller. Överflöd av 

talinformation kallas redundans och delas in i inre och yttre redundans (Arlinger et al., 2007; 

SAME, 1990). Med inre redundans avser Arlinger et al. och SAME nervförbindelserna i 

hörselsystemet, det vill säga det nätverk av axoner som utgör hörselnerven som sträcker sig 

från cochlean upp till hörselcortex. Den inre redundansen påverkar därför hjärnans förmåga 

att diskriminera exempelvis frekvens, tid och nivå i talet. Med yttre redundans menar man 

informationen i talet och på vilket sätt denna information framförs i talet. Några faktorer som 

påverkar den yttre redundansen är talarens röststyrka, talhastighet samt artikulation. Även 

miljöns akustiska egenskaper, så som bakgrundsbuller, efterklangstider och andra 

förvrängningar av ljudet, påverkar den yttre redundansen. Människan har en medveten och 

omedveten uppfattning om hur ljud ska låta, som gör att vi kan utnyttja de akustiska 

ledtrådarna i talet (Arlinger et al., 2007). Då den mänskliga talapparaten, såsom munhåla och 

struphuvud är formade på ett visst sätt, finns en begränsning för hur signalmönster är 

utformade. Då vissa språkljudsföljder för ett språk (fonotax) är vanligare och andra inte alls 

kan förekomma tillsammans sorterar hjärnan redan vid en första tolkning bort oviktig 

information. Vilket innebär att innan vi ens har uppfattat allt vad en annan talare säger hinner 

hjärnan tolka vad som sagts med hjälp av den yttre och inre redundansen (Arlinger et al., 

2007; SAME, 1990). Graden av redundans kan alltså signifikant påverka lyssnarens förmåga 

att koda spektrala och temporala detaljer som finns i talinformationen (Krishnamurti, 2007).   

 

2.2 Retrocochleär hörselnedsättning 

Enligt Svensk MeSH (Karolinska Institutet [KI], u.å.) involveras både nervus 

vestibulocochlearis, hjärnstammen och det centrala nervsystemet vid retrocochleär 

hörselnedsättning. Tillery (2015) beskriver att en påverkan på hörselsystemets centrala delar 

hämmar förmågan att inhämta, analysera, organisera och lagra akustisk information, som 

talinformation. Även Stach (2007) beskriver hur personer som har en central påverkan har 

problem att sortera/processa talljud. Detta beror på att det finns en påverkan i hörselbanorna 

från cochleariskärnorna upp till hörselcortex (Arlinger et al., 2007). Vid retrocochleära 
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hörselnedsättningar kan påverkan finnas redan från cochlean i innerörat upp till hörselcortex 

(SAME, 1990). Om den retrocochleära skadan återfinns i hörselnervens inledande del, innan 

den hunnit dela på sig i cochleariskärnorna, blir skadan i hörselsystemet större och av svårare 

karaktär (Stach, 2010). En skada i de centrala hörselbanorna ger inte lika allvarlig förlust av 

auditiv information till följd av den stora mängden nervceller som föreligger i det centrala 

nervsystemet. Detta bidrar till att informationen ändå kan ledas vidare till hörselcortex 

(SAME, 1990). Retrocochleära hörselnedsättningar kan orsakas av tumörer, stroke, 

skallskador, det naturliga åldrandet eller demens. Även konsumtion av alkohol både tillfälligt 

men också under längre perioder samt om man utsätts för toxiska ämnen under flera år kan 

leda till hörselnedsättningar som påverkar de centrala delarna av hörselsystemet (Stach, 2007, 

2010).  

 

2.2.1 Diagnostisering av retrocochleära hörselnedsättningar 

Som första steg i utredningen används standardiserade tonaudiometrimätningar, vilket enbart 

ger hörtrösklar för rena toner och ingen information om hur patienten uppfattar tal. Vid 

fortsatt utredning med talaudiometrimätningar kan taluppfattningsförmågan visa sig vara 

väldigt påverkad (Arlinger et al., 2007). Som nästa steg kan hjärnstamsaudiometri (auditory 

brainstem response, ABR) användas, men här finns en risk att mindre tumörer på 

hörselnerven förbises (Arlinger et al., 2007; Musiek, Gonzalez & Baran, 2015). Arlinger et 

al. påtalar att då avläsning av ABR-svaren kan vara svåravlästa kan magnetisk 

resonanstomografi (MRI) användas i samma syfte. Enligt Schlauch & Nelson (2015) kan 

MRI vara en kostsam metod att använda sig av. Arlinger et al. (2007) samt SAME (2004) 

redogör för att talaudiometriska tester med försvårat tal bör användas för att få fram den 

verkliga taluppfattningen för att kunna diagnostisera retrocochleära hörselnedsättningar. 

 

2.3 Screeningaudiometri 

Screeningaudiometri med toner är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få en bild av en 

persons hörselsituation. Denna metod är inte lika utförlig som vanlig tonaudiometrimätning 

men är ett sätt att få information om en persons hörtrösklar efter en bestämd gräns för vad 

hörtrösklarna får ha för värde. Med screeningen ser man om personens hörtrösklar är bättre 

eller sämre än gränsvärdet för tonmedelvärdet för frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz 

vid luftledning (TMV4) ≤ 25 decibel hearing level (dB HL) (Gelfand, 2016; SAME, 2004; 

World Health Organization (WHO, u.å.). Flertalet studier som refereras i Gelfand (2016) har 
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använt sig utav denna hörtröskelgräns vid screeningaudiometri. Otoskopering innan 

testomgång är nödvändig för att säkerställa att hörselgången är vaxfri för att undvika 

felaktiga mätresultat. Tinnitus kan orsaka sus och brus i varierande grad vilket kan påverka 

förmågan att uppfatta toner och tal då dessa maskeras av det egna bruset eller suset. Detta kan 

ge osäkra resultat och bör därför tas hänsyn till (SAME, 1990, 2004). 

 

2.4 Taluppfattningstest 
Lyregaard (1997) beskriver att taltester har en betydande roll vid hörselutredningar men att 

taltester är svåra att specificera och standardisera. Många taluppfattningstester har tagits fram 

för flera olika syften. Dels för att användas som verktyg för att kunna utvärdera personers 

taluppfattningsförmåga i jämförelse med personer med normal hörsel samt för att kunna 

lokalisera en skada i hörselsystemet. De första taluppfattningstesterna utformades på 1930-

talet i syfte att användas vid utvärdering av hörapparaters funktion men som senare har 

utformats till att testa taluppfattningen både i tysta och stimmiga miljöer (Arlinger et al., 

2007; McArdle & Hnath-Chisolm, 2015). För talaudiometrimätningar finns specifikt 

framtagna talmaterial tillgängliga.  

 

2.4.1 Talmaterial 

Talmaterial i taltester består ofta av monosyllabiska ord (enstaviga), men kan också bestå av 

meningar (Lyregaard, 1997). Lyregaard redogör att vid val av material behöver skaparen 

fundera över vem som ska lyssna på meningarna samt hur testprocedurer ska gå till. 

Beroende på vad taltesterna ska användas till kan man använda sig utav fonem, ord med olika 

antal stavelser eller meningar. Enligt Lyregaard (1997) ska talmaterialet bestå av talat språk 

och inte skriftspråk annars kan prosodin påverkas. 

 

På CD-skivan för Svensk Talaudiometri (Arlinger, u.å.) finns bland annat fonetiskt 

balanserade tallistor (FB-listor) med enstaviga ord, spondée-listor (tvåstaviga ord med 

jämbördig betoning), Hagermans meningar och Hackat tal, inspelat med manlig röst 

(Arlinger, u.å.). Generellt är taluppfattning av FB-listor sämre än taluppfattning av meningar, 

därmed är meningar mer fördelaktiga att använda. Dock finns en viss inlärningseffekt vid 

användning av meningar då de kan vara lättare att komma ihåg vid upprepning av samma 

test. För att undvika inlärningseffekt behöver tillräckligt många meningar eller tallistor med 

varierat innehåll finnas för varje taltest (Korsan-Bengtsen, 1973; Lyregaard, 1997). I 
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talmaterial bör fonemisk balans finnas vilket kräver att ord eller meningar ska förekomma i 

samma utsträckning som talljud i vardagsspråket (Lyregaard, 1997). Røjskær (1970) redogör 

dock att meningarna i tallistorna inte behöver vara fonemiskt balanserade utan det är 

viktigare att innehållet i meningarna är väl kända bland de personer som ska testas och 

behöver inte förekomma i lika stor utsträckning. Man bör istället vid framtagning av 

talmaterial använda sådana meningar som är flitigt använda i det allmänna språket, som är 

mer vardagliga (Arlinger et al., 2007). Enligt Andersson (1993) ska fullständiga meningar 

innehålla satser med subjekt och predikat. Om något av detta saknas räknas satsen som 

ofullständig. Lyregaard (1997) beskriver att meningar även ska vara bärande där lyssnaren 

kan behöva upprepa hela eller vissa delar av meningen där nyckelord kan väljas ut. Lyregaard 

beskriver även att tallistor bör ha liknande egenskaper och generera ett likvärdigt resultat så 

att meningar kan användas i diagnostisering av den perifera och centrala funktionen i 

hörselsystemet. 

 

Genomsnittet för att uppnå maximal prestation vid ett taluppfattningstest i tyst brukar ligga 

runt 30 till 40 decibel sensation level (dB SL) för normalhörande personer, men kan variera 

beroende på taltest. Om tanken är att uppnå maximal prestation vid ett taluppfattningstest kan 

presentationsnivån vara inom detta spann (McArdle & Hnath-Chisolm, 2015). Användningen 

av kvinnlig eller manlig inspelningsröst har diskuterats i en tidigare studie av Wang och 

Humes (2010). I denna användes olika avbrottsperioder för tal vid olika ljudnivåer med 

manlig och kvinnlig talare. De fann att taluppfattningen av den kvinnliga rösten var 

signifikant bättre än av den manliga rösten. Den kvinnliga rösten var en oktav högre i sin 

grundtonsfrekvens (230 Hz) än i grundtonsfrekvensen för den manliga rösten (110 Hz). 

Författarna resonerade att den kvinnliga rösten genererade mer talinformation som kunde 

uppfattas mellan avbrottsperioderna än den manliga rösten.  

 

2.4.2 Monaurala lågredundanta taltester 

För att utreda det centrala auditiva nervsystemets funktion har monaurala lågredundanta 

taltester länge varit en användbar metod att använda i differentialdiagnostiskt syfte 

(Krishnamurti, 2007). Krishnamurti redogör att monaurala taltester kan möjliggöra upptäckt i 

skillnader i taluppfattning mellan öronen. Monaurala lågredundanta taltester är även 

försvårande vilket gör dem mer känsliga för upptäckt av centrala auditiva 

bearbetningssvårigheter. Med monaural presentation av testerna menas att varje öra testas var 
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för sig genom hörtelefonerna. Detta sker eftersom vi har två öron vilket kan innebära olika 

hörfunktion för respektive öra vilket kan påvisa signifikanta skillnader i resultatet vid 

jämförelse mellan öronen (Arlinger et al., 2007; Korsan-Bengtsen, 1973). 

 

Olika monaurala lågredundanta taltester har utvecklats, exempelvis Lågpassfiltrerat taltest, 

Tidskomprimerat taltest, Tal-i-brus-test och Hackat tal (Krishnamurti, 2007). I ett 

Lågpassfiltrerat taltest har talets frekvens- och spektrala egenskaper växelvis förändrats. I 

Tal-i-brus-test presenteras talmaterial tillsammans med bakgrundsbrus för att konkurrera med 

varandra. I ett Tidskomprimerat taltest alterneras talets temporala egenskaper, där en del av 

talsignalen tas bort till skillnad från Hackat tal där tysta intervaller ger andra slags temporala 

förändringar. Enligt SAME (2004) består dessa temporala förändringar av avbrott i 

meningarna med regelbundna intervaller där det är lika mycket talsignal som tystnad. I 

tallistorna eftersträvas 50 % tal och 50 % tysta intervaller med 7 avbrott per sekund, med en 

hackningsfrekvens på 7 Hz (Arlinger et al., 2007; SAME, 1990). På CD-skivan för Svensk 

Talaudiometri används tre tallistor för Hackat tal, en övningslista samt två testlistor 

(Arlinger, u.å.). Den kalibreringssignal som finns på CD-skivan för Svensk Talaudiometri ger 

ett 22 dB högre värde för ljudtrycksnivån än den inställda nivån på audiometern. I och med 

denna inställning förväntas värdet för normalhörande ligga på 0 dB vid utförande av 

hörtröskel för tal (HTT) (Arlinger et al., 2007). 

 

2.5 Tidigare forskning 

Miller och Licklider (1950) använde Hackat tal av FB-listor i en rad olika betingelser.  

Dels testade de taluppfattningsförmågan genom Hackat tal i tyst och Hackat tal i brus, dels 

använde de regelbundna samt oregelbundna talavbrottsintervaller. Resultaten visade att när 

ord presenterades med tysta jämna avbrottsintervaller uppkom amplitudmodulationer i 

talvågen som påverkade uppfattningsförmågan. Förmågan att uppfatta orden var beroende av 

avbrottens karaktär, antalet avbrott per sekund, förhållandet mellan talperiodens och 

intervallens längd. 

 

Teatini (1970) sammanställde resultat från normalhörande personer testade med meningar 

(8–16 stavelser), presenterat monauralt på nivå 40 dB SL med avbrott på 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 

och 20 per sekund i randomiserad ordning. Medelvärde på 95 % eftersträvades. 

Rättningskriterierna medgav mindre felsägningar på andra ordet såsom singular förväxlades 
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med plural eller med förändringar av tempus i ett verb. Felaktig återgivning av delar av 

nyckelord eller helt fel återgivning av mening godtogs inte. Resultat från 10 avbrott per 

sekund gav högre procent än färre avbrott. Högre procent vid 10 avbrott kan ha berott på 

inlärningseffekt då talmaterial till viss del använts som övningsmaterial. 

 

Korsan-Bengtsen (1970) uppmärksammade resultatvariation vid Hackat tal för olika slags 

hörselnedsättningar. Vid test användes hackningsfrekvenserna 4, 7 och 10 avbrott per sekund 

presenterat på varierande nivåer. Yngre personer med sensorineural hörselnedsättning visade 

försämrade resultat vid jämförelsen med normalhörande. Resultat från temporallobsskador 

uppvisade liknande resultat som för sensorineurala hörselnedsättningar men något sämre.  

För personer med konduktiv hörselnedsättning var ökning av ljudnivån tillräcklig för att 

uppnå likvärdiga resultat som normalhörande. 

 

Karlsson och Rosenhall (1995) jämförde olika lågredundanta taltester (Tidskomprimerat tal, 

Lågpassfiltrerat tal och Hackat tal med 7 respektive 10 avbrott per sekund) att använda i 

diagnostiskt syfte. Jämförelsen gjordes med resultat från ABR och fasaudiometri mätta på 83 

personer med ponsvinkeltumörer (n=10), hjärnstamsskador (n=27), vaskulär 

hjärnstamsskada (n=15) samt temporallobsskador (n=31). Tidskomprimerat tal visade högre 

sensitivitet för temporallobsskador och Hackat tal med 7 avbrott per sekund visade hög 

sensitivitet för ponsvinkeltumörer. Dessa visade sig ha liknande diagnostiska egenskaper och 

kan ha klinisk nytta. Hackat tal med 10 avbrott per sekund ansågs för lätt, lågpassfiltrerat tal 

gav inga tillförlitliga resultat och rekommenderades inte.  

 

2.6 Ursprunglig utformning av Hackat tal 

Ursprungsversionen av Hackat tal på svenska (Korsan-Bengtsen, 1973) baserades på ett 

talmaterial av 100 meningar, med fyra till åtta ord. Svåra och ovanliga ord undveks för att 

möjliggöra en bred användning. Meningarna spelades in på band i ett ljudisolerat rum med 

mikrofon och bandspelare. En tränad manlig modersmålstalare av svenska användes. 

Talmaterialet standardiserades och kalibrerades på fem normalhörande personer för att 

likställa förståeligheten för varje mening. Fyra tallistor skapades med 25 ord vardera, varje 

mening innehöll fyra nyckelord. En elektronisk avbrottshanterare skapade därefter avbrott i 

tallistorna vid jämna intervaller. Därefter fördes materialet över för digital bandinspelning 

som sedan fördes över på CD-skivan för svensk talaudiometri. (En kalibrering gjordes inför 
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varje tallista). Maxpoängen var 4x25 = 100 % korrekt upprepade nyckelord per tallista. Enligt 

Korsan-Bengtsen (1973) var inklusionskriterier bilaterala hörtrösklar <5 dB SL för toner vid 

frekvenserna 250–2000 Hz, speech reception threshold (SRT) fick inte överskrida 5 dB på 

något av öronen. Denna tröskel går att återfinna vid den nivå där personer precis börjar förstå 

tal och kan upprepa 50 % av presenterat talmaterial (spondéer). 

 
2.6.1 Tillvägagångssätt 

Korsan-Bengtsen (1973) presenterade talmaterial med 4, 7 och 10 avbrott per sekund. 

Deltagare var 20 yngre personer (18–34 år, medelålder 24 år). Presentationsnivåer var 35, 20, 

10 och 0 dB SL. Hörtelefoner THD-49 användes under testet. 

 
2.6.2 Resultat från unga testdeltagare 

Korsan-Bengtsen (1973) fann att 4 avbrott per sekund var aningen för svårt och 10 avbrott 

per sekund var alldeles för lätt. 7 avbrott per sekund ansågs vara optimalt för att uppnå en 

lämplig svårighetsnivå, se Tabell 1. 

 

Tabell 1  

Ursprungliga resultat från Korsan-Bengtsen (1973) med 7 avbrott 

per sekund på 4 tallistor (N=20) 

dB SL Procent korrekt SD 

35 95,0 7,7 

20 91,9 10,8 

10 64,0 24,1 

0 13,1 14,1 

Not. SD=Standardavvikelse 

 

Tabell 1 sammanställer resultat från fyra tallistor bestående av Hackat tal med 7 avbrott per 

sekund presenterat på nivå 35, 20, 10 och 0 dB SL på 20 unga normalhörande deltagare. 

Resultatet baseras på procent korrekt upprepade nyckelord, medelvärde och 

standardavvikelse per tallista och nivå. Testomgångarnas ordning och nivå randomiserades. 

Resultatet visade liten variation vid nivån 35 dB SL. En påverkan på resultatet blev påtagligt 

vid nivåerna 10–15 dB SL, där visade medelvärden och standardavvikelser större variation. 

Enligt Korsan-Bengtsen (1973) visar resultatet som förväntat, effekten av avbrott i meningar 
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är inte markant utan ligger kring 95% vid nivån 35 dB SL för normalhörande. Detta resultat 

är i likhet med vad tidigare fynd (Teatini, 1970). 

 

2.7 Problemformulering  

Talmaterialet som används för Hackat tal är ålderdomligt. Flertalet tvivelaktiga meningar 

förekommer som man i dagsläget inte känner sig bekväm med. Således finns ett behov att 

anpassa talmaterialet till modern svenska.  

 

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram en ny version av taltestet, Hackat tal, samt undersöka 

om, och i så fall hur, testresultat för normalhörande skiljer sig från ursprungsversionen. 

 

4. Metod 
Fem steg följdes för att realisera ett nytt talmaterial vilka presenteras i punkt 4.1–4.8.  
 

4.1 Framtagning av meningar 

Från hemsidan Språkbanken (Borin, Forsberg och Roxendal, 2012) hämtades en korpusfil 

från dagstidningen Göteborgsposten1, innehållandes 82 206 meningar samlade under en 

tvådagarsperiod. Korpusfilen packades upp med hjälp av 7-Zip, version 18.06 (x64) från 

Bz2-format till ett XML-format för att kunna hanteras. En mjukvara särskilt utvecklat för 

denna studie, användes för att konvertera korpusfilen från XML-format till vanlig text med 

hjälp av programmeringsspråket Phyton. Inkluderingskriterier för meningarna var att de 

enbart skulle innehålla fyra till åtta ord, i enlighet med Korsan-Bengtsen (1973), vilket 

mjukvaran gallrade fram. Efter den inledande automatiska gallringen öppnades filen i 

Notepad++ där en manuell gallring genomfördes på de 12 816 återstående meningarna.  

 

Efter gallring och granskning återstod 192 meningar vilka utvärderades i innehåll och 

uppbyggnad. Då många meningar inte innehöll subjekt räknades dessa som ofullständiga i sin 

meningsuppbyggnad vilket medförde manuella förändringar på meningarnas uppbyggnad och 

innehåll. Slutligen kvarstod 175 meningar som spelades in. Utvalda och omgjorda meningar 

                                                
1 https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/gp2d 
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fördes in i ett Excel-dokument där fyra nyckelord valdes ut. Uttagandet av nyckelord gjordes 

manuellt där vissa ord bedömdes vara mer meningsbärande än andra, oberoende av ordklass. 

Dessa ord ansågs därmed som viktigare och valdes därför till nyckelord och kunde innehålla 

både en eller flera stavelser i enlighet med Korsan-Bengtsens (1973) tidigare utformning av 

testet. Dessa 175 meningar presenteras i Bilaga 1 med nyckelorden understrukna. 

 

4.2 Inspelning av meningar 

Inspelning av talmaterial genomfördes i ett ekofritt rum på Audiologiskt forskningscentrum 

på Universitetssjukhuset i Örebro. Vid inspelningen användes en mikrofon av märket 

Neumann TLM 103, ett mikrofonskydd av märket König & Meyer Popkiller filter anti-pop 

23 956 samt ett ljudkort av märket TASCAM US-122mkII. Inspelningsprogrammet Audacity 

version 2.3.0 valdes med samplingsfrekvens på 48 000 Hz och 32 bitars bitdjup. Materialet 

lästes in av en kvinnlig modersmålstalare av svenska, vilket var en av författarna till denna 

studie. Avståndet mellan inläsare och mikrofon var cirka 30 centimeter. Även sex 

introduktionsmeningar för varje tallista spelades in. 

 

4.3 Deltagare 

Sexton deltagare (2 män och 14 kvinnor) rekryterades enligt ett bekvämlighetsurval på 

universitetsområdet i Örebro samt genom författarnas kontaktnät. Inklusionskriterier var 

yngre vuxna (deltagarna skulle befinna sig inom åldersspannet 18–35 år) med hörtrösklar 

inom normalområdet (≤ 25 dB HL (WHO, u.å.) för frekvensområdet 125–8000 Hz) samt ha 

svenska som modersmål. Vid första testomgången medverkade nio deltagare, en man och åtta 

kvinnor. Vid andra testomgången medverkade sju deltagare, en man och sex kvinnor.  

 

4.4 Skapandet av tallistor med likvärdig svårighetsgrad - testomgång 1 med nio deltagare 

De inspelade ljudfilerna separerades i en mening per ljudfil och överfördes till mjukvaran 

Audiologic Sound Editor2, version 1.0.0.7. Varje mening hackades upp i 7 tysta 

avbrott/sekund med strävan att skapa lika mycket talljud som tysta intervaller med jämna 

mellanrum. Mjukvaran hanterade avbrottsinställningarna. Varaktigheten för avbrotten i 

uppmättes till 64,3 ms, dämpning av avbrotten uppmättes till 50 dB, durationen mellan 

avbrotten fick värdet 78,6 ms med en insvängnings- och utsvängningstid på 10 % av 

                                                
2 http://software.erikwitte.com/audioeditor/publish.htm 
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durationen mellan avbrotten. Detta innebar att avbrotten fick samma duration som 

talsekvenserna mellan avbrotten. Den genomsnittliga ljudnivån ställdes in på -21 dBFS, 

baserat på meningarnas genomsnittliga root means square (RMS)-nivå före hackningen. 

Frekvensvägning angavs som C-vägning i enlighet med internationell standard (ISO-8253-

3:2012). Fade sounds på 10 ms användes för att eliminera eventuella transienter vid start och 

slut på varje mening. Mellan varje mening skapades ett tyst intervall på 8 sekunder. Rutan för 

att randomisera ljudfilsordningen bockades i för att kunna skapa tallistor med randomiserad 

ordning på meningarna så att deltagarna inte fick en identisk tallista presenterad för sig vid 

den första testomgången. Kalibreringssignal skapades för varje tallista. Kalibreringssignalen 

hade en bärfrekvens på 1000 Hz, med modulation 20 Hz och med ett modulationsdjup på 

12,5%. Dessa kalibreringssignaler motsvarar den befintliga kalibreringssignalen på CD-

skivan för Svensk talaudiometri (Arlinger, u.å.). Mjukvaran skapade två olika ljudkanaler. 

Det ursprungliga ljudet placerades på kanal 1 och det upphackade ljudet på kanal 2.  

 

 
Figur 1. Illustration av avbrottsinställningar, insvängnings- och utsvängningstid med sju avbrott per 

sekund och uppnår hackat tal.   
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Figur 2. Vågformen av meningen “I lådan finns en udda strumpa” vid inspelning av meningar till 

tallistorna för Hackat tal. 

 

 
Figur 3. Vågformen av meningen “I lådan finns en udda strumpa” i hackad form med en 

hackningsfrekvens på 7 Hz som ingår i tallista 2. Se bilaga 2 för en fullständig presentation av alla 

tallistor. 
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Figur 4. Vågformen av meningen “I lådan finns en udda strumpa” i ursprunglig form (Kanal 1) som 

är överlappad med samma mening men i hackad form (Kanal 2). 
 

Inför testomgång ett och två (undersökning av tallistornas svårighetsgrad och jämförelse av 

tallistornas svårighetsgrad med ursprungslistorna) genomfördes otoskopering på alla 

deltagare för att säkerställa fria hörselgångar. Deltagarna tillfrågades likaså om de upplevde 

lockkänsla eller tinnitus för något av öronen. Efter detta moment genomgick varje deltagare 

screeningaudiometri bilateralt över frekvensområdet 125–8000 Hz vid nivå 25 dB HL vid 

audiometern Interacoustics AC40 med hörtelefonerna TDH-39 i ett ljudisolerat rum på 

Örebro universitet. Det hackade talmaterialet fördes in till GN Otometrics OTOsuite version 

4.75.01. Talmaterialet testades vid två olika omgångar vid audiometern MADSEN Astera² 

med hörtelefonerna TDH-39 i ett ljudisolerat rum på Örebro universitet. Innan 

testomgångarna påbörjades kalibrerades ljudfilerna med hjälp av den framställda 

kalibreringssignalen.  

 

Den första testomgången gjordes i syfte att göra en utvärdering av svårighetsgraden i varje 

mening utefter antalet rätt återgivna nyckelord. Varje korrekt återgivet nyckelord gav en 

poäng. Varje mening genererade max fyra poäng. Vid den första omgången testades nio 

personer där det för varje deltagare skapades en tallista innehållandes en unik randomiserad 

ordning av alla 175 meningar. Hälften av meningarna presenterades först på höger öra och 

därefter presenterades resterande hälft på vänster öra efter en kort paus på ca fem minuter. 

Varje testomgång tog ca 60 minuter för varje deltagare. Meningarna presenterades på nivån 
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15 dB HL. Testdata från alla nio deltagare fördes in och sammanställdes i ett Excel-dokument 

för att lättare få en överblick på antal poäng rätt per mening (Bilaga 1).  

 

Deltagarna fick följande instruktioner vid screeningaudiometri vid testomgång ett och två: 

“Nu kommer du att få lyssna på toner som du kommer få höra genom de här hörlurarna. Så 

fort du hör en ton ska du trycka på den här knappen oavsett hur svag tonen än är. Du 

kommer få börja höra tonerna i höger öra därefter går de över till vänster öra, jag kommer 

säga till när vi byter öra”. 

 

Deltagarna fick följande instruktioner vid första testomgången med Hackat tal: 

“Nu kommer du att få lyssna på meningar som det är avbrott i, nivån kommer vara väldigt 

låg vilket gör att det kan vara mycket svårt. Jag vill att du upprepar meningarna så fort du 

hör dem och känner du dig osäker så vill jag ändå att du gissar och upprepar det du tror att 

du hör. Det kommer att vara väldigt många meningar som du först kommer höra på höger 

öra och när vi är halvvägs kommer det bli en kort paus sedan får du höra resten av 

meningarna på vänster öra. Innan vi börjar med testet kommer du att få lyssna på 

övningsmeningar så du får en uppfattning om hur meningarna kommer att låta”. 

 

När de nio personerna genomfört den första testomgången sorterades meningarna i Excel-

dokumentet efter antal korrekta svar och en svårighetsgradering uppnåddes. Därefter 

granskades resultatet och 25 meningar som hade fått högst respektive lägst poäng sållades 

bort. Även ett antal ofullständiga meningar togs bort. De återstående 150 meningarna 

sorterades sedan efter antal poäng och delades därefter in i sex olika tallistor efter 

svårighetsgrad. För att svårighetsgraden skulle bli likvärdig i respektive lista sorterades 

meningarna in i varje lista i fallande poängskala. Detta innebar att meningar med högst poäng 

fördelades jämnt in i de sex olika tallistorna. Samma förfarande genomfördes med meningar 

som fått näst högst poäng och så vidare tills alla meningar hade fördelats in i de sex 

tallistorna. På detta sätt uppnåddes sex tallistor med likvärdig svårighetsgrad med 25 

meningar vardera. 

 

Ordningen på meningarna i varje tallista randomiserades. Därefter kontrollerades ordningen 

manuellt så att meningar med snarlikt innehåll inte förekom i samma lista. Hänsyn togs till att 

byta ut dessa meningar mot meningar med likvärdig svårighetsgrad från en lista till en annan 
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om detta förelåg. Efter randomiseringen av meningarna i de sex olika tallistorna framställdes 

återigen tysta avbrott i meningarna med samma procedur som vid framställning av tallistor 

till första testomgången. Vid detta tillfälle bockades inte rutan för att randomisera ordningen 

av ljudfilerna i då detta redan var gjort i Excel-dokumentet. De sex framställda tallistorna 

finns att återfinna i Bilaga 2. 

 

4.5 Undersökning av tallistornas svårighetsgrad – testomgång 2 med sju deltagare 

Vid andra testomgången lyssnade och upprepade deltagarna 150 meningar som fördelats på 

sex tallistor. Tallistorna presenterades i en kontrollerad slumpmässig ordning där tallistorna 

försköts ett hack för varje testdeltagare. Tre tallistor spelades först upp på höger öra och 

resterande tre tallistor spelades därefter upp på vänster öra med en kortare paus emellan. 

Testomgångarna började alltid på höger öra. Meningarna presenterades på nivån 35 dB HL. 

Varje testomgång tog ca 50 minuter för varje deltagare. Rättningsmallar för varje tallista som 

användes vid andra testomgången återfinns i Bilaga 3. 

 

Deltagarna fick följande instruktioner vid andra testomgången med Hackat tal: 

“Nu kommer du att få lyssna på meningar som det är avbrott i. Jag vill att du upprepar 

meningarna så fort du hör dem och känner du dig osäker så vill jag ändå att du gissar och 

upprepar det du tror att du hör. Du kommer att få lyssna på sex olika listor i slumpmässig 

ordning. Du kommer få börja höra meningarna på höger öra och när vi har gjort hälften av 

listorna blir det en kort paus sedan får du höra resten av listorna på vänster öra. Innan vi 

börjar med testet kommer du att få lyssna på övningsmeningar så du får en uppfattning om 

hur meningarna kommer att låta”. 

 

4.6 Rättningskriterier 

Deltagarnas återgivning av meningarna bedömdes utifrån följande kriterier; 

Mindre felsägningar på ordens ändelser (exempelvis pappan istället för pappa) accepterades 

och gav en poäng. Fel återgivning av nyckelord eller inget upprepat svar räknades som 

felaktigt och gav inga poäng. 

 

4.7 Data-analys 

Resultatet från deltagarna fördes in i Excel för att analyseras. Beräkningar och 

sammanställningar av svårighetsgrad genomfördes. Medelvärde, median och 
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standardavvikelse räknades ut för andelen korrekta svar separat för varje lista. Detta 

baserades på resultaten från andra testomgången. En separat analys gjordes även för resultat 

från första testomgången. 

 

4.8 Jämförelse med befintliga tallistor från Korsan-Bengtsen (1973) 

Testresultat från testomgång ett och två har jämförts med de befintliga tallistorna från 

Korsan-Bengtsen (1973). Detta för att kunna fastställa om och i så fall hur svårighetsgraden i 

det nya framtagna talmaterialet skiljer sig från svårighetsgraden i den äldre versionen av 

Hackat tal. 

 
4.9 Forskningsetik 

Deltagarna fick ta del av muntlig och skriftlig information, därefter fick alla deltagare skriva 

under två olika samtycken. Ett samtycke berörde deltagandet i studien och andra samtycket 

berörde lagring av personuppgifter, som kön och ålder. Ett informations- och 

samtyckesformulär (Bilaga 4) skapades utifrån riktlinjer från Etikprövningsmyndigheten 

(u.å.) samt Vetenskapsrådet (2002). 

 

  



 

 17 

5. Resultat 
Resultatet av tallistornas svårighetsgrad har sammanställts i Figur 5.  

 

  
 
Figur 5. Sammanställning av resultatet från tallistor med hackningsfrekvens på 7 avbrott per 

sekund presenterad vid nivån 35 dB HL. Lådogrammen visar andelen korrekta svar för de sex 

tallistorna. Krysset och den horisontella linjen i varje låda visar medelvärdet respektive 

medianen för varje tallista. Morrhåren från lådan visar spridningen. Pricken under lista fyra 

visar en deltagare vars värde ligger mycket under genomsnittet – ett så kallat extremvärde. 

 

Resultatet visar att svårighetsgraden för alla tallistor är likvärdig vid nivå 35 dB HL. 

Medelvärde och medianvärde skiljer sig med max 2 % vid jämförelse mellan de sex 

tallistorna. Extremvärden har en variation på 10 % från varandra. Det talmaterial som har 

framställts för detta ändamål visar sig därmed vara likvärdiga i svårighetsgrad. En detaljerad 

presentation för varje deltagare samt standardavvikelse finns att återfinna i Tabell 2.  
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Tabell 2 

Individuella resultat på tallista 1–6 i procent korrekta svar per tallista och deltagare samt 

medelvärde (SD) i procent per tallista och deltagare presenterat på nivå 35 dB HL 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 M SD 

Tallistor 
         

1 94 98 95 98 97 92 94 95,4 2,13 

2 93 99 97 97 97 97 90 95,7 2,86 

3 96 98 97 98 98 94 94 96,4 1,68 

4 89 99 96 97 96 94 96 95,3 2,91 

5 94 96 95 95 94 92 96 94,6 1,29 

6 95 99 96 97 96 91 93 95,3 2,43 

M 93,5 98,2 96,0 97,0 96,3 93,3 93,8 
  

M tot.        95,5  

Not. M=medelvärde i % per deltagare och tallista, M tot.=medelvärde totalt 

för alla tallistor i %, SD=Standardavvikelse i %. 

 

Andelen korrekta svar på samtliga tallistor överskred 90 % med undantag av en lista (89 % 

vid ett tillfälle). Medelvärdet visar inte på någon större variation, över 93 % för alla 

deltagare. Standardavvikelsen går från 1,29 % för lista 5 till 2,91 % för lista 4. Lista 4 

utmärker sig från de andra då en deltagare hade ett extremvärde som skiljde sig med ca 6 % 

från medelvärdet.  

 

Det sammanställda resultatet i Tabell 2 visar vid jämförelse med Korsan-Bengtsens (1973) 

resultat att det endast finns en skillnad på 0,5 % vid granskning av det totala medelvärdet för 

alla tallistor. Tallistornas svårighetsgrad motsvarar därmed ursprungsversionen i hög grad. 

Ljudfilerna för de sex nya framtagna tallistorna för Hackat tal finns tillgängliga för 

användning via figshare3 med licens CC BY 4.04. 

 

  

                                                
3 https://figshare.com/s/a365c32f5d0861c20c6d 
4 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv 
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En separat analys har även gjorts av testresultatet från första testomgången (Tabell 3). Detta 

gjordes i efterhand i samband med sammanställandet av resultatet för att undersöka om 

svårighetsgrad vid lägre nivåer var likvärdig i jämförelse med Korsan-Bengtsen (1973) (se 

Tabell 1).  

 

Tabell 3 

Sammanställning av tallistornas medelvärden i % vid 15 dB HL 

Lista 1 2 3 4 5 6 

Nivå       

15 dB HL 59,2 59,8 60,2 61,4 60,7 60,00 

 

Analysen visade att medelvärdet för var och en av tallistorna skiljer sig med ca 2 %. 

Svårighetsgraden låg högre för de nya framställda tallistorna vid nivå 15 dB HL än för 

ursprungliga resultatet. 

 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Framtagning av meningar 

Innehållet i korpus från Göteborgsposten ansågs först som ett bra material att använda sig 

utav med en stor variation av meningarna. Vid uttagandet av meningar uppdagades dock att 

meningarnas innehåll upprepades och berörde ofta ämneskategorier som mat, bilar, fiskar och 

idrott. Vid ansats till byte av korpus ansågs tiden för bearbetning inte tillräcklig på grund av 

stor datamängd i det nya materialet. Vid uttagandet av meningarna ur korpus sattes strikta 

kriterier till att endast ta med meningar innehållandes fyra till åtta ord utan modifiering. 

Kriteriet kunde inte uppfyllas efter gallring då många meningar saknade subjekt vilket krävde 

manuell bearbetning. Kriteriet orsakade även att vissa ord återkom i flertalet meningar, 

exempelvis ord som mormor, pappa, barn och fiskar. En större variation hade varit möjlig att 

uppnå om kriteriet att endast ta med meningar utan modifiering inte hade satts upp från 

början. 

 

Uttagandet av nyckelord gjordes manuellt av författarna till denna studie innan utförandet av 

de två testomgångarna. Valet av nyckelord gjordes oberoende av ordklass och ansågs då som 

godtagbart. Möjligen kan nyckelord i meningar vara felaktigt utvalda då ingen närmare 
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kontroll gjordes av ordklass eller meningsbyggnad. Valda nyckelord kan möjligen behöva 

justeras vid eventuella kommande studier i samråd med lingvist om osäkerhet föreligger. De 

utvalda meningarna har ej kontrollerats för fonemisk balans. Denna olikhet med den tidigare 

versionen av Hackat tal är författarna till denna studie medvetna om men som tidigare nämnts 

av Røjskær (1970) och Arlinger et al. (2007) är inte fonemisk balans det centrala. I McArdle 

och Hnath-Chisolm (2015) presentation av taltest lyfts vikten av att ord och meningar i taltest 

ska vara vanligt förekommande (ordfrekvens). Resultatet från testomgångarna tyder på att 

deltagarna förstått talmaterialet som presenterats vilket kan stärka att icke fonemiskt 

balanserade tallistor är användbara.  

 

6.1.2 Inspelning av meningar 

För att få till en hög standard på inspelat talmaterial valdes ett ekofritt rum som 

inspelningsplats samt högkvalitativ utrustning anpassade efter ändamålet. Inställningar för att 

framställa det nya talmaterialet har skapats för att i så hög utsträckning som möjligt stämma 

överens med den ursprungliga metoden. Dagens teknik kan ha bidragit till att det nya 

inspelade talmaterialet ger bättre ljudåtergivning/kvalitet än tidigare då de olika 

överföringarna av den tidigare versionen av Hackat tal kan ha medfört brus samt lägre 

signalkvalitet (Arlinger, u.å.). Detta kan i sin tur innebära att kodningsfrekvensen 7 Hz 

genererar andra resultat för personer med retrocochleära hörselnedsättningar. Detta behöver 

utvärderas vidare i separat studie. Avståndet mellan mikrofon och talare var svår att hålla 

exakt under inspelningen och kan därmed ha varierat något för meningarna. Alla meningar 

bör ändå ha en likvärdig ljudnivå oavsett avstånd till mikrofon under inspelning då ljudnivån 

korrigerats till -21 dBFS under framställningen av tallistorna. 

 

Ursprungsinspelningen av Hackat tal gjordes med en manlig tränad modersmålstalare av 

svenska (Korsan-Bengtsen, 1973). Att använda sig utav en kvinnlig inspelningsröst kan visa 

sig fungera likvärdigt som en manlig inspelningsröst och till och med vara fördelaktigt då den 

kvinnliga rösten har en högre grundtonsfrekvens (Wang & Humes, 2010). Användningen av 

en kvinnlig inspelningsröst har troligtvis inte påverkat resultatet i någon större utsträckning. 

 

6.1.3 Deltagare 

Åldersspannet 18–35 år har bedömts vara i enlighet med den tidigare utformade metoden från 

Korsan-Bengtsen (1973). Det går även att utläsa att medelåldern i testomgång ett var 25,8 år 
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och i andra testomgången var 27,6 år. Gruppen för andra testomgången ligger något högre i 

ålder, möjligen kan detta ha påverkat resultatet negativt. Fler kvinnor än män deltog i studien 

på grund av bekvämlighetsurval och tidsmässiga aspekter. Resultatet anses ändå vara 

representativt för åldersgruppen. 

  

Inklusionskriterierna för deltagarna stämmer inte överens med den tidigare metoden för 

framställning av Hackat tal (Korsan-Bengtsen, 1973) där varje deltagarnas individuella 

hörtrösklar mättes upp i dB SL för frekvensområdet 250–2000 Hz, därefter användes HTT 

för att hitta den individuella hörtröskeln för tal. dB SL och dB HL har i denna studie bedömts 

som likvärdiga där normalhörandes hörtrösklar har antagits ligga vid 0 dB HL då HTT för 

normalhörande förväntas befinna sig vid det värdet (Arlinger et al., 2007). I och med detta 

har 35 dB SL bedömts vara lika med 35 dB HL. Detta kan dock ha orsakat att tallistorna kan 

ha behövt presenterats på en annan ljudnivå för att likställas med Korsan-Bengtsens (1973) 

utförande. Resultatet kan av denna aspekt ha påverkats vilket i sig innebär att 

svårighetsgraderna i meningarna möjligen inte är helt rättvisa. 

 

Valet att endast genomföra screeningaudiometri och inte kontrollera både de individuella 

hörtrösklarna samt HTT för varje enskild deltagare beror på att individuella tröskelvärden 

kan orsaka variationer vilket kan bero på slumpen. Genom att fastställa en hörtröskelgräns 

som alla deltagare skulle befinna sig inom minimerades risken att få variationer som skulle 

kunna påverka resultatet samt minska tidsåtgången. För att få fram ett tillförlitligare resultat 

bör ändå individuella hörtrösklar övervägas framför screeningaudiometri i kommande 

studier. Inklusionskriteriet svenska som modersmål sattes upp för att stämma överens med 

kraven för utförandet av försvårad talaudiometri (SAME, 2004). Eftersom Hackat tal ingår i 

den försvårade talaudiometrin ansågs detta kriterium som viktigt att beakta.  

 

6.1.4 Skapandet av tallistor med likvärdig svårighetsgrad – testomgång 1 med nio deltagare 

De ljudisolerade rummen som användes skiljde sig åt både avseende hörtelefonernas 

passform och audiometrar. Tillförlitligheten till det ljudisolerade rummet för 

screeningaudiometri bedömdes som låg under utförandet. Hörtelefonerna satt mycket löst 

vilket kan ha bidragit till ljudläckage samt sämre precision vid hörtröskelbestämning. Detta 

kan ha bidragit till att deltagare har exkluderats på grund av otillförlitlig screeningaudiometri. 

Trots denna upptäckt fortsatte utförandet med samma metod för att säkerställa att 
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testutförandet mellan deltagarna var likvärdig samt för att undvika fler möjliga felkällor i 

utförandet. Ingen av deltagarna uppgav sig ha någon påverkan av tinnitus eller lockkänsla. 

Resultatet bör därmed inte ha påverkats av någon av dessa aspekter. 

 

Randomiserad ordningsföljd av tallistor visade sig vara fördelaktigt då en viss 

inlärningsprocess på fyra till fem meningar kan ha behövts för några deltagare. Om inte 

randomisering gjorts hade möjligen dessa meningar påverkat resultatet negativt likt det 

Teatini (1970) uppmärksammade när inte övningslista hade använts vid testomgången utan 

testmaterialet. Det går inte att säkerställa om alla meningar har testats i lika stor utsträckning 

på båda öronen då randomiseringen av de 175 meningarna gjordes automatiskt genom en 

särskild mjukvara. 

 

Längden på pausen mellan bytet av öra kan ha varierat mellan deltagare vid de båda 

testomgångarna. Detta kan ha påverkat uppmärksamhetsförmågan i någon mån både i positiv 

och negativ bemärkelse. Enligt SAME (2004) är det av vikt att vara utvilad inför 

koncentrationskrävande tester som kräver en direkt medverkan. En fördel hade varit att ha 

kortare testomgångar och enbart utföra dessa när deltagarna var utvilade. Vad som skulle 

ingå i instruktionerna som gavs till deltagarna har noggrant diskuterats i förväg då SAME 

(2004) beskriver att patienten bör ha kunskap om tesutförandet innan det påbörjas. Dock kan 

en variation i instruktionerna till varje deltagare ha förekommit i någon utsträckning. 

Övningslistan som presenterades har för vissa deltagare presenterats bilateralt vilket kan ha 

resulterat i att dessa deltagare haft en fördel vid presentationen av meningar till vänster öra 

vilket i någon mån möjligen kan ha påverkat resultatet.  

 

Genom att lyssna på talmaterialet testades en lägre nivå fram, där svårigheter med att uppfatta 

hela meningen identifierades vid 15 dB HL. Efter granskning av resultat från första 

testomgången visade det sig att valet att använda nivå 15 dB HL gav ett givande utslag och 

medförde att meningarna kunde graderas in i svårighetsgrad.  

 

För att inte liknande ord eller meningar skulle förekomma i samma tallista, kontrollerades 

tallistorna manuellt. Detta behövde göras för att undvika igenkänning av ord eller meningar 

vid andra testomgången så att ingen fördel förelåg för deltagarna. Konsekvensen av detta kan 
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vara att en eller flera tallistor får en lättare svårighetsgrad och testet blir för lätt vilket inte ger 

ett tillförlitligt resultat.  

 

6.1.5	Undersökning av tallistornas svårighetsgrad – testomgång 2 med sju deltagare 

Vid den andra testomgången randomiserades ordningen av tallistorna på ett kontrollerat sätt 

vilket resulterade i att varje lista garanterat har förekommit som lägst tre gånger på vardera 

öra för samtliga deltagare. Andra felkällor som kan ha uppstått under testomgångarna kan ha 

varit felplacering av hörtelefoner. Deltagarna har även varit modersmålstalare av svenska 

men med varierande dialekt vilket kan ha påverkat testledarens rättning i någon mån.  

 

6.1.6 Rättningskriterier 

Rättningskriterier fastställdes med likvärdiga kriterier som presenterats i Teatinis (1970) 

sammanställning. En noggrann genomgång av rättningsproceduren gjordes före testutförandet 

för att säkerställa samstämmighet under rättning. Efter att första testomgång påbörjats 

diskuterades eventuella justeringar i rättningskriterierna då upprepningar som inte fanns med 

i beräkningarna uppkom. Dock accepterades endast felsägningar på ändelser. Testutförandet 

samt rättning har gjorts enskilt av de båda författarna till denna studie. Dessa moment har inte 

kontrollerats av den andre vilket kan innebära en felkälla vid bedömning trots noggrann 

genomgång innan. Det har heller inte gjorts någon jämförelse mellan resultat beroende av 

testutförare. Möjligtvis hade inspelning av deltagarnas upprepningar kunnat säkerställa 

rättningsprocessen ytterligare. 

 

6.1.7 Forskningsetisk diskussion 

Information- och samtyckesformuläret utformades efter de fyra krav för forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) och Etikprövningsmyndigheten (u.å.) redogör för. När 

forskning bedrivs bör individen alltid skyddas, detta kan uppnås genom att tillgodose 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. 

Sammanfattningsvis anspelar dessa krav på rättigheter som varje deltagare har rätt att veta 

om sin medverkan. Informationen kan ges muntligen eller skriftligen. Deltagaren ska få 

information om att det inte ska finnas något tvång till att delta, och att man kan avbryta sitt 

deltagande närhelst detta önskas utan att uppge något skäl. Deltagarna ska även få 

information om risker med att delta, hur personuppgifter kommer att behandlas samt att dessa 

enbart kommer att användas till det syfte som beskrivits. Personuppgifter ska lagras på ett 
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säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av informationen. För dessa beskrivna ändamål 

behöver deltagaren ge sitt samtycke, särskilt om det krävs ett aktivt deltagande. Genom att 

deltagarna som ingår i denna studie har fått tydlig skriftlig och muntlig information som har 

berört de fyra kraven (Bilaga 4) anses dessa forskningsetiska principer vara uppfyllda. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta fram en ny version av taltestet, Hackat tal, samt undersöka 

om, och i så fall hur, testresultat för normalhörande skiljer sig från den äldre versionen av 

testet. Det man kan utläsa av resultatet från de sex tallistorna som framtagits är att 

svårighetsgraden är likvärdig för alla sex tallistor vilket Lyregaard (1997) förespråkar. Det 

skiljer sig 1,8 % mellan den lista som har det lägsta medelvärdet på 94,6 % och den som har 

det högsta medelvärdet på 96,4 %. Resultatet från de sju deltagarna i andra testomgången 

tyder på att den procentuella fördelningen för tallistorna har visat sig stämma överens med 

tidigare forskning av Korsan-Bengtsen (1973) vid den valda nivån på 35 dB HL. Detta 

indikerar att de nya framtagna tallistorna för Hackat tal, testade på normalhörande personer 

överensstämmer i svårighetsgrad med de ursprungliga listorna. Dock anses sju deltagare vara 

för få för att kunna utvärdera det nya talmaterialet, därmed behöver fler tester genomföras för 

att några definitiva slutsatser ska kunna dras.  

 

Flera tallistor för Hackat tal har skapats för denna studie vilket skiljer sig från det 

ursprungliga antalet. Detta har bidragit till att svårighetsgrad har kunnat utvärderas i 

tallistorna samt en möjlighet att eventuellt ta bort någon lista om dessa inte uppnådde ett 

liknande resultat i enlighet med Korsan-Bengtsen (1973). Då de sex framställda tallistorna 

uppvisade liknande resultat bibehölls alla sex listor. Möjligen bör lista 4 uteslutas vid vidare 

testundersökningar då två meningar inte innehåller verb (predikat) vilket krävs för att en 

mening ska anses som fullständig (Andersson, 1993). 

 

Vid jämförelse med Korsan-Bengtsens (1973) resultat för nivåerna 10 och 20 dB SL som 

finns att återfinna i Tabell 1 visar det sig att svårighetsgraden låg högre för de nya framställda 

tallistorna vid nivå 15 dB HL. Detta kan möjligtvis tyda på att de nya framtagna tallistorna 

har en högre svårighetsgrad. Men den hörtröskelgräns som valdes vid screeningaudiometri på 

≤ 25 dB HL efter riktlinjer från WHO (u.å.) och Gelfand (2016) kan ha lett till att deltagarna 
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befunnit sig nära denna gräns. Detta kan därmed ha påverkat taluppfattningsförmågan 

negativt vid nivå 15 dB HL. 

 

7. Slutsats 
Framställningen av den nya versionen av Hackat tal visar sig ha liknande svårighetsgrad vid 

35 dB HL i jämförelse med ursprungsversionen (Korsan-Bengtsen, 1973). Fler studier behövs 

för att några definitiva slutsatser ska kunna dras om talmaterialets beskaffenhet då det endast 

testats på sju personer. 

 

8. Vidare forskning 
För vidare forskning rekommenderas att tallistornas svårighetsgrader bör utvärderas på fler 

normalhörande omkring 50–100 personer för att kunna dra några definitiva slutsatser än vad 

som gjordes i denna studie. Förslagsvis bör även en lägre hörtröskelgräns vid 

screeningaudiometri användas. Val av meningar och nyckelord har diskuterats under studiens 

gång vilket möjliggör för eventuella justeringar om behov anses finnas vid kommande studier 

och då i samråd med lingvist.  

 

Dagens teknik kan ha bidragit till att kodningsfrekvensen på 7 Hz genererat andra resultat för 

personer med retrocochleära hörselnedsättningar än ursprungsversionen. Detta bör 

undersökas vidare i kommande studier för att kunna utvärdera den kliniska användbarheten. 

Så bör även det nya framställda talmaterialet för Hackat tal då det endast har testats på ett 

fåtal normalhörande personer. Korsan-Bengtsen (1973) har indikerat att resultat kan skilja sig 

från olika typer av hörselnedsättningar. Detta bör också undersökas vidare i kommande 

studier. 

 

 



 

 26 

Referensförteckning 

Andersson, E. (1993). Grammatik från grunden: en koncentrerad svensk satslära. Uppsala: 
Hallgren & Fallgren. 
 
Arlinger, S. (u.å.). Svensk talaudiometri cd-skivor [Broschyr]. Hämtat 1 februari, 2019, från 
http://www.categner.se/PDFblad/Sv%20talaud.pdf   
 
Arlinger, S., Baldurson, G., Hagerman, B., Jauhiainen, T., Laukli, E., & Lind, O. (2007). 
Hörselmätning. I S. Arlinger (Red.), Nordisk lärobok i audiologi. (s.147–244). Bromma: C-A 
Tegnér. 
 

Arlinger, S., Jauhiainen, T., & Jensen Hartwig, J. (2007). Hörselskador. I S. Arlinger (Red.), 
Nordisk lärobok i audiologi. (s.245–298). Bromma: C-A Tegnér. 
 
Borin, L., Forsberg, M., & Roxendal, J. (2012). Korp – the corpus infrastructure of 
språkbanken. In Eighth international conference on language resources and evaluation (lrec) 
(pp. 474–478). 
 
Etikprövningsmyndigheten. (u.å.). Stödmall: forskningspersonsinformation med gdpr. 
Hämtad från https://etikprovning.se/ 
 
Gelfand, S.A. (2016). Essentials of audiology. (Fourth edition.). New York: Thieme. 
 
ISO. (2012). Acoustics-audiometric test methods – Part 3: Speech audiometry. (ISO 8253-3). 
Geneva: International Organization for Standardization. 
 
Karlsson, A. K., & Rosenhall, U. (1995). Clinical application of distorted speech audiometry. 
Scand Audiol, 24(3), 155-160. 
 
Karolinska Institutet. (u.å.). Svensk MeSH. Hämtad 24 Mars, 2019, från Karolinska Institutet, 
https://mesh.kib.ki.se/ 
 
Krishnamurti, S. (2007). Monoaural Low-Redudancy Speech Tests. In F. E. Musiek & G.D. 
Chermak (Eds.), Handbook of (central) auditory processing disorder. Vol. 1, Auditory 
neuroscience and diagnosis (pp. 193-205). San Diego, CA: Plural Pub. 
 
Korsan-Bengtsen, M. (1970). Some comparisons between ordinary and sensitized speech 
tests in patients with conductive hearing loss and peripheral sensory-neural hearing loss. In 
C. Røjskær (Ed.), Speech audiometry (pp. 80-90). Odense: Danmark. 
 
Lyregaard P. (1997). Chapter 2: Towards a theory of speech audiometry tests. In M, Martin. 
(Ed.), Speech Audiometry (2nd ed.) (pp. 33-62). London: Whurr Publishers. 



 

 27 

 
McArdle, R., & Hnath-Chisolm, T. (2015). Speech Audiometry. In J. Katz, M. Chasin, K. M. 
English, L. J. Hood & K. L. Tillery (Eds.), Handbook of clinical audiology. (7th ed.) (pp. 61-
75). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 
 
Musiek, F. E., Gonzalez, J. E., & Baran J. A. (2015). Auditory Brainstem Response: 
Differential Diagnosis. In J. Katz, M. Chasin, K. M. English, L. J. Hood & K. L. Tillery 
(Eds.), Handbook of clinical audiology. (7th ed.) (pp. 231-248). Philadelphia: Wolters 
Kluwer Health. 
 
Røjskær, C. (1970). Discussion, questions and answers comments. In C. Røjskær (Ed.), 
Speech audiometry (pp. 227-266). Odense: Danmark. 
 
Schlauch, R. S., & Nelson, P. (2015). Puretone Evaluation. In J. Katz, M. Chasin, K. M. 
English, L. J. Hood & K. L. Tillery (Eds.), Handbook of clinical audiology. (7th ed.) (pp. 29-
47). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 
 
Stach, B. A. (2007). Diagnosing Auditory Processing Disorders in Adults. In R. J. Roeser, M. 
Valente & H. Hosford-Dunn (Eds.), Audiology: diagnosis. (2. ed.) (pp. 356-379). New York: 
Thieme. 
 
Stach, B. A. (2010). Clinical audiology: an introduction. (2nd ed.). Clifton Park, NY: Delmar 
Cengage Learning. 
 
Svenska audiologiska metodboksgruppen. (1990). Handbok i hörselmätning. Solna: LIC. 
 
Svenska audiologiska metodboksgruppen. (2004). Metodbok i praktisk hörselmätning (2. 
uppl.). Bromma: C-A Tegnér.  
 
Tillery, K. M. (2015). Central Auditory Processing Evaluation: A Test Battery Approach. In 
J. Katz, M. Chasin, K. M. English, L. J. Hood & K. L. Tillery (Eds.), Handbook of clinical 
audiology. (7th ed.) (pp. 545–559). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Wang, X., & Humes, L. E. (2010). Factors influencing recognition of interrupted speech. 
Journal Acoustical Society of America, 128(4), 2100–2111. doi: 10.1121/1.3483733 
 
World Health Organization. (u.å.). Deafness and hearing loss. Hämtad 25 Mars, 2019, från 
World Health Organization, https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-
and-hearing-loss



 

Bilaga 1 
Testresultat från första testning av nio normalhörande personer. 

Resultat från första testomgången 

Meningar indelade i fallande svårighetsgrad 

NR Hackat tal meningar Delt.1 Delt.2 Delt.3 Delt.4 Delt.5 Delt.6 Delt.7 Delt.8 Delt.9 Antal rätt: 

48 Bättre service men högre priser 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

25 Han tittade gillande på hennes tallrik  3 0 0 0 1 0 0 1 0 5 

100 Gratinera i övre delen av ugnen 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6 

135 Fiskbilen har anlänt med morgonens fångst 0 2 0 0 3 0 1 0 0 6 

85 Inträdet till museet är fritt för barnen 1 0 1 0 4 0 1 0 0 7 

158 Suverän sötsak för proppmätt mage 1 1 1 0 2 0 1 1 0 7 

162 Invigning under högtidliga former  1 4 0 0 2 0 0 0 0 7 

171 Finsk formgivning är känd i världen 2 1 0 0 4 0 0 0 0 7 

94 Att världen kunde vara så rolig 0 2 1 1 4 0 0 0 0 8 

123 Färjan anlöpte hamnen i tid 1 3 1 0 0 0 1 3 0 9 

22 Hennes pigga ögon glittrar 2 1 1 1 3 0 1 1 0 10 

58 Han tittar ut över den dimhöljda slätten 0 3 0 0 4 0 3 0 0 10 

148 Vinden var salt och solen sved 1 1 0 0 2 1 0 1 4 10 

82 Tuppens röda kam har vuxit 1 3 1 1 1 0 0 0 4 11 

96 Lösningen blev en ombyggd buss 2 2 0 2 2 3 0 0 0 11 

130 Linus kamrater stämmer upp i sång 1 3 1 1 2 0 2 1 0 11 

142 Intresset för bärnsten har åter stegrats  2 4 0 1 1 0 0 0 3 11 

57 Därinne värmde kaminen skönt 0 4 1 1 4 0 2 0 0 12 

92 Hans möbelstil är fortfarande exklusiv 1 2 1 2 3 1 1 0 1 12 

95 Sedan blommar smaken plötsligt upp 4 1 2 1 2 0 1 0 1 12 

131 Strutsen är gräsätare och älskar maskros 2 3 1 2 2 0 2 0 0 12 

151 Grundkursen omfattar teori och praktik  2 1 4 1 4 0 0 0 0 12 

5 
De kommunala baden har de lägsta 

priserna 
2 1 1 1 4 0 1 1 2 13 

69 Döttrarna blev med tiden vänner 0 4 1 1 4 1 1 0 1 13 

78 Landets fiskare instämde i kritiken 1 1 1 3 3 0 0 0 4 13 

167 Rasmus satt vid bordet utan att tända 2 2 1 0 2 0 0 4 2 13 

34 Tag salt och peppar från kvarnarna 2 3 0 0 3 1 2 2 1 14 

55 Känslig näsa och gedigen kunskap 2 2 2 1 3 2 0 0 2 14 



 

 

93 Jag tänker börja älska november 4 1 3 1 2 1 1 1 0 14 

153 Lika vackert och mäktigt som ett vykort 4 3 0 0 4 0 2 1 0 14 

10 Johan räddar livet på Liam 1 2 0 0 4 0 4 0 4 15 

39 Bullarna ligger tätt på plåten 1 2 1 1 4 1 1 1 3 15 

43 Tillsätt smöret under vispning  2 4 1 0 4 0 0 1 3 15 

108 Rummet har snedtak och blommiga tapeter 2 3 2 1 3 1 2 0 1 15 

154 Inget avtryck är det andra likt 3 3 2 0 3 0 3 1 0 15 

65 Naturen är rik på både växter och djur 4 1 4 0 3 0 0 0 4 16 

145 Det svarta håret når ned till axlarna 1 2 2 3 4 1 2 1 0 16 

157 Pappan tog med sig familjen och åkte  4 4 0 2 0 1 4 0 1 16 

32 De röda rören håller längst 4 4 0 1 4 1 0 1 2 17 

68 Sara tar gärna ledningen i gruppen  0 2 4 2 4 1 0 0 4 17 

73 Längs stigen finns det vissna löv 3 4 1 2 4 0 0 2 1 17 

116 En modernare spis står i andra hörnet 2 3 2 2 3 1 2 0 2 17 

117 Varje säsong måste vi nyanställa  3 3 2 2 4 0 0 1 2 17 

122 Bord och stolar med plats för många 2 3 1 3 2 1 2 1 2 17 

147 Ett tiotal företag står för produktionen  2 2 1 2 2 2 3 2 1 17 

35 Uppe på höjden står granarna tätt 3 3 1 3 2 1 3 0 2 18 

42 Ratten kan ställas in i både höjd och längd  0 4 1 3 3 1 3 0 3 18 

54 Färgen öppnade helt nya möjligheter  4 4 3 0 4 1 1 0 1 18 

61 Först åkte vi så högt vi kunde 2 4 2 3 3 0 0 2 2 18 

102 Vi måste börja marknadsföra oss  4 4 1 1 4 0 0 1 3 18 

141 Elsa har långa dagar och många läxor 3 4 0 1 3 1 0 3 3 18 

144 Högljudda röster fyller lokalen 2 2 4 1 3 1 1 0 4 18 

159 Violen blir som allra vackrast i regn 4 4 1 2 4 0 2 0 1 18 

161 Frukt och grönsaker är populära motiv  4 3 1 1 3 0 1 4 1 18 

163 Varning för småkryp av olika slag 3 3 1 2 1 2 2 2 2 18 

31 Skär cirklar med hjälp av ett kaffefat 3 2 3 2 3 1 3 0 2 19 

33 Pontus händer är kupade runt munnen 3 4 2 2 3 0 4 1 0 19 

38 Solen förvandlade snötäcket till en issörja  4 4 1 3 1 1 2 2 1 19 

72 Innan vi hann blinka var matchen över 3 3 3 1 4 0 2 2 1 19 

110 Fingret glider över kartan 4 4 3 2 2 0 3 0 1 19 

120 Priset är samma för båda modellerna 3 4 1 1 4 0 2 3 1 19 

133 Torpet står stadigt igen 2 1 3 2 4 3 3 1 0 19 



 

 

138 Ett lugn vilar över staden 4 4 1 1 4 0 0 2 3 19 

172 Korna dricker ur samma bäck 3 3 1 4 4 2 0 2 0 19 

15 Livet hade plötsligt inga gränser 4 4 3 0 4 1 0 1 3 20 

17 Nybörjaren vill göra något enkelt  4 0 0 3 4 0 3 2 4 20 

21 Månen har gömt sig bakom trädtopparna 4 4 0 3 3 0 3 0 3 20 

77 Det blir lite rabatt på priset 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 

115 Även krokodiler undviker flodhästar 4 0 4 1 2 2 1 2 4 20 

143 Soldiset silar in genom fönstret 2 2 2 2 4 3 2 0 3 20 

168 I augusti är det dags att skörda 0 4 1 0 4 3 4 0 4 20 

169 Bilen är bekväm och har många finesser 3 4 1 2 4 2 1 0 3 20 

170 Tyget ska vara av fin bomull 0 4 1 1 4 3 3 1 3 20 

24 Boken kommer ut i femton länder 2 4 2 3 2 0 3 2 3 21 

26 Ett silverpaket blir alltid vackert 4 2 1 2 3 0 2 3 4 21 

45 Pappas livsverk lever vidare 3 2 3 3 4 1 1 1 3 21 

46 Vasen ska inte fyllas med vatten 3 4 2 2 3 1 4 0 2 21 

79 Det har blivit många goda idéer 3 3 2 2 3 2 2 2 2 21 

81 Rosendoften sitter kvar i näsan 3 3 1 3 4 0 3 0 4 21 

97 Det gäller att vara ytterst försiktig  4 4 3 4 3 1 2 0 0 21 

101 Matsalen rymmer trettio platser 4 4 3 0 4 0 3 2 1 21 

124 Från början är alla äpplen släkt 3 3 3 3 3 3 1 0 2 21 

164 Turisterna kommer för att rida 3 2 2 3 2 2 2 2 3 21 

166 Klockan har hunnit bli halv fyra 4 4 2 3 4 0 2 0 2 21 

173 Persilja finns att köpa krukodlad 2 4 0 2 3 2 3 2 3 21 

175 Orden verkar noggrant utvalda 3 2 4 1 3 1 2 2 3 21 

47 Tulpaner ska vara fräscha och krispiga 3 4 2 3 3 0 2 2 3 22 

56 Området växer med nya kajer 1 2 3 2 4 1 3 2 4 22 

87 Svart och gult matchar bilen 1 3 3 2 4 3 3 3 0 22 

165 Mormors två bröder hade emigrerat 1 4 1 3 4 1 4 1 3 22 

7 Kvinnan gör en snabb rörelse 4 3 4 0 4 0 4 0 4 23 

11 Barnen sitter framför datorerna 2 3 3 3 4 3 2 0 3 23 

13 Butiken öppnar redan klockan sju 4 2 2 4 4 0 2 2 3 23 

29 Därefter bröts uppenbarligen samtalet 4 4 1 2 4 2 1 1 4 23 

41 
Hacka lökarna och dela blomkålen i 

buketter 
2 4 3 2 4 1 3 1 3 23 



 

 

83 Varje ord verkar noggrant utvalt 3 4 4 0 4 2 3 1 2 23 

84 Linas sår vill inte läka 2 4 4 1 4 2 3 3 0 23 

91 Böckerna handlar om verkliga barn 4 3 2 2 3 3 0 2 4 23 

99 Barnen hjälper till i köket 3 4 3 3 3 0 4 0 3 23 

111 
På ryggen hade de en ryggsäck fylld med 

pengar  
2 2 3 3 2 4 4 1 2 23 

137 Vintern har varit hård för räven 4 4 2 4 2 0 4 1 2 23 

149 Bilen följde snällt spåret  1 2 2 4 4 2 3 2 3 23 

156 Mössen fick vara kvar 3 1 3 4 3 3 2 1 3 23 

44 Idén kom från en bok om fåglar 4 4 0 1 4 2 4 1 4 24 

80 Hallarna har flera våningar under jord 4 3 2 3 4 0 2 3 3 24 

86 Folk började le och dansa 4 4 4 2 4 0 1 1 4 24 

98 
Farmor red med båda barnen på 

hästryggen 
4 3 4 2 4 3 2 1 1 24 

106 Värmen från händerna är nödvändig 2 3 4 2 4 0 3 2 4 24 

107 Det handlar om sex miljoner däck  3 3 1 3 3 3 3 2 3 24 

109 Kortet började gälla direkt 0 4 1 3 4 1 4 4 3 24 

118 Unga och starka söker sig utomlands  4 4 3 2 4 2 2 2 1 24 

129 Stjärnan strålar ikapp med fyrarna 2 4 2 1 4 2 4 4 1 24 

139 Matildas kompis måste lösa ett problem 3 4 4 2 4 1 0 2 4 24 

23 Mormor har bättre koll än farmor 4 4 1 2 4 2 4 0 4 25 

51 Distriktet ligger strax ovanför 3 3 3 1 4 3 2 3 3 25 

59 Kläder väcker starka minnen 2 4 3 2 4 1 3 2 4 25 

88 Skala och skiva löken tunt 4 4 3 4 4 2 1 2 1 25 

90 Hela gräsmattan krattas noga 4 3 2 2 3 2 3 2 4 25 

121 Det finns många roliga soptunnor 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25 

160 Den första kontorsbyggnaden stod klar  3 4 1 3 4 2 2 4 2 25 

14 Hans hustru har studerat engelska 4 2 4 4 4 1 4 2 1 26 

16 Friheten har kostat honom ett högt pris  4 4 1 1 4 2 3 3 4 26 

27 Det finns ingen plats på uteserveringen 4 4 3 3 4 2 0 2 4 26 

28 Papporna anses allra roligast  3 4 3 3 3 1 1 4 4 26 

89 Barnen gillar att klättra i träd 3 3 3 4 3 2 4 3 1 26 

113 Landet ligger långt från kusten  4 3 4 4 3 1 3 4 0 26 

3 Paketet skickades till fel adress 4 3 0 4 4 4 4 0 4 27 

8 Mannen håller fingret över glaset 3 3 3 4 4 1 4 1 4 27 



 

 

18 Räkna inte med någon större trängsel 3 4 4 1 4 1 4 3 3 27 

19 Pojken var tolv år när håret blev grått 3 4 2 4 2 2 4 4 2 27 

50 Vägen slingrar sig allt högre upp för berget 4 4 2 0 4 3 3 3 4 27 

52 Hemma fick vi se hennes bilder 2 4 3 3 4 0 4 3 4 27 

53 Första bilen är redan såld 4 4 4 0 4 2 4 1 4 27 

64 Vi ser havet långt där nere 4 4 3 3 4 2 3 1 3 27 

66 Det rådde brist på förskollärare i landet 3 4 3 2 4 2 4 2 3 27 

76 Det finns många lycksökare i branschen 3 3 3 2 4 3 3 3 3 27 

128 Folk vinkar glatt när de kör förbi 3 3 4 2 4 3 3 1 4 27 

12 Han gav sig iväg före frukost 4 4 3 1 4 4 3 1 4 28 

20 Han vaknade långt innan klockan ringde  4 4 3 4 4 1 2 2 4 28 

103 Ingen kunde motstå ögonen 4 4 4 1 4 3 4 3 1 28 

126 Runt torget ligger små affärer och pubar 2 4 2 4 4 0 4 4 4 28 

132 Alla frågor går inte att besvara 4 4 1 2 4 4 4 1 4 28 

4 Babysim brukar arrangeras av en simklubb 4 3 3 4 4 2 4 1 4 29 

104 Alla svampar plockas för hand 4 4 4 0 3 2 4 4 4 29 

134 I lådan finns en udda strumpa  3 3 4 3 4 3 3 2 4 29 

150 Barn skrev sagor och skänkte leksaker  4 3 4 3 3 3 3 4 2 29 

62 Tåget kostade dubbelt så mycket 4 4 3 2 4 3 3 3 4 30 

63 Det finns exotiska växter från hela världen 4 4 2 3 4 3 3 3 4 30 

67 Min mamma hade inget yrkesarbete 4 4 4 3 4 2 3 2 4 30 

1 Johan har lärt sig att räkna i skolan 4 4 3 4 4 1 3 4 4 31 

9 
Den spännande kryddningen får maten att 

lyfta 
4 4 4 3 4 2 4 3 3 31 

40 Utförskidor är alltid smalare på mitten 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31 

60 Katja skjutsade två vänner till stationen 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 

75 Första intrycket var klart positivt 4 4 4 3 4 2 4 2 4 31 

127 Fiskarna känner igen lukten 4 4 4 4 4 1 4 3 3 31 

136 Staden består av flera delar 4 4 3 1 4 3 4 4 4 31 

155 Hon vill alltid städa hemma hos mig 4 4 3 4 4 3 1 4 4 31 

36 Gamla saker berättar en historia 4 4 4 3 4 4 2 4 3 32 

71 Hela familjen håller tummarna 4 4 4 4 4 0 4 4 4 32 

112 Platsen är inte vald av en slump 4 4 2 4 4 2 4 4 4 32 

114 Tåget vänder men kommer tillbaka 4 4 4 1 4 4 4 3 4 32 



 

 

146 Facit finns på andra sidan 4 4 4 3 4 1 4 4 4 32 

49 Somliga drabbas hårdare än andra  4 4 4 4 4 4 4 2 3 33 

119 Läkaren står på samma sida 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 

140 Armarna pekar åt alla väderstreck 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 

174 Det är skönt med en veckas semester 3 4 4 4 4 3 4 4 3 33 

2 Granen står utanför affären 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 

6 Martin bakar bullar till mormor 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 

70 De hade väldigt trevligt och roligt 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 

105 Vi skakar hand på gräsmattan utanför 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 

30 Den gamla damen började skratta 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

125 Ingen annan ville ta ansvaret 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 

152 Mamma måste ringa verkstaden igen 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

37 Svampen steks med resten av smöret 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

74 Mammas köttbullar slår allt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

  Summa antal rätt/person (MAX 704): 505 552 389 365 597 256 408 300 435 
 

  Procent rätt totalt: 72% 78% 55% 52% 85% 36% 58% 43% 62% 
 



 

 

Bilaga 2  
Tallistor till Hackat tal med absoluta peaknivåer, starttider och durationer. 

 

Hackat	tal	lista	1	

SoundFile	 Peak	level	(dbFS)	 Start_Time	(s)	 Duration	(s)	

001_Varning	för	småkryp	av	olika	slag	 -7,28350	 7	 3,05846	

002_Grundkursen	omfattar	teori	och	praktik	 -2,90019	 18,05846	 3,64652	

003_Högljudda	röster	fyller	lokalen	 -5,12660	 29,70498	 2,80729	

004_Innan	vi	hann	blinka	var	matchen	över	 -8,14656	 40,51227	 3,00527	

005_Den	spännande	kryddningen	får	maten	att	lyfta	 -4,16424	 51,51754	 3,22100	

006_Han	tittar	ut	över	den	dimhöljda	slätten	 -6,99211	 62,73854	 3,34806	

007_Räkna	inte	med	någon	större	trängsel	 -4,74888	 74,08660	 2,81025	

008_Rasmus	satt	vid	bordet	utan	att	tända	 -4,87509	 84,89685	 3,25942	

009_Papporna	anses	allra	roligast	 -5,73826	 96,15627	 2,96390	

010_Rosendoften	sitter	kvar	i	näsan	 -5,96267	 107,12017	 3,04371	

011_De	röda	rören	håller	längst	 -6,16289	 118,16388	 2,47338	

012_Butiken	öppnar	redan	klockan	sju	 -5,26554	 128,63725	 2,52363	

013_Alla	svampar	plockas	för	hand	 -6,26842	 139,16088	 2,56498	

014_Det	har	blivit	många	goda	idéer	 -8,37925	 149,72585	 2,91958	

015_Boken	kommer	ut	i	femton	länder	 -7,08521	 160,64544	 2,60044	

016_Katja	skjutsade	två	vänner	till	stationen	 -3,48064	 171,24588	 3,60221	

017_Unga	och	starka	söker	sig	utomlands	 -4,70099	 182,84808	 3,28306	

018_Idén	kom	från	en	bok	om	fåglar	 -8,25717	 194,13115	 2,93435	

019_Vintern	har	varit	hård	för	räven	 -6,99367	 205,06550	 2,87527	

020_Johan	räddar	livet	på	Liam	 -4,29784	 215,94077	 2,36108	

021_Folk	vinkar	glatt	när	de	kör	förbi	 -6,35357	 226,30185	 2,85160	

022_Armarna	pekar	åt	alla	väderstreck	 -4,40421	 237,15346	 3,14713	

023_Mormor	har	bättre	koll	än	farmor	 -5,71251	 248,30058	 2,38931	

024_Han	tittade	gillande	på	hennes	tallrik	 -7,13419	 258,68990	 3,08210	

025_Livet	hade	plötsligt	inga	gränser	 -3,00857	 269,77200	 2,54725	

	    Hackat	tal	lista	2	

SoundFile	 Peak	level	(dbFS)	 Start_Time	(s)	 Duration	(s)	

001_Fiskbilen	har	anlänt	med	morgonens	fångst	 -7,70015	 7	 3,78542	



 

 

002_Det	handlar	om	sex	miljoner	däck	 -7,89588	 18,78542	 2,70977	

003_Sara	tar	gärna	ledningen	i	gruppen	 -4,04461	 29,49519	 2,78365	

004_Månen	har	gömt	sig	bakom	trädtopparna	 -6,82530	 40,27883	 2,89594	

005_Rummet	har	snedtak	och	blommiga	tapeter	 -5,16503	 51,17477	 3,07917	

006_Det	gäller	att	vara	ytterst	försiktig	 -4,70952	 62,25394	 2,96392	

007_I	lådan	finns	en	udda	strumpa	 -6,19234	 73,21785	 2,85752	

008_Hallarna	har	flera	våningar	under	jord	 -7,01014	 84,07538	 3,46921	

009_Jag	tänker	börja	älska	november	 -7,35453	 95,54458	 2,76296	

010_Vinden	var	salt	och	solen	sved	 -6,19836	 106,30754	 2,71569	

011_Böckerna	handlar	om	verkliga	barn	 -4,74487	 117,02323	 2,72750	

012_Läkaren	står	på	samma	sida	 -6,21270	 127,75073	 2,58271	

013_Kläder	väcker	starka	minnen	 -6,56790	 138,33344	 2,58271	

014_Paketet	skickades	till	fel	adress	 -3,14772	 148,91615	 2,73344	

015_Vasen	ska	inte	fyllas	med	vatten	 -6,27058	 159,64958	 2,69796	

016_Skär	cirklar	med	hjälp	av	ett	kaffefat	 -5,24525	 170,34754	 3,28896	

017_Bilen	följde	snällt	spåret	 -6,73530	 181,63650	 2,83683	

018_Johan	har	lärt	sig	att	räkna	i	skolan	 -4,92815	 192,47333	 2,94323	

019_Priset	är	samma	för	båda	modellerna	 -4,38987	 203,41656	 2,83388	

020_Facit	finns	på	andra	sidan	 -6,36085	 214,25044	 2,68910	

021_Det	rådde	brist	på	förskollärare	i	landet	 -4,52520	 224,93954	 3,37763	

022_Området	växer	med	nya	kajer	 -4,03121	 236,31717	 2,76002	

023_Barnen	gillar	att	klättra	i	träd	 -6,70112	 247,07719	 2,78367	

024_Elsa	har	långa	dagar	och	många	läxor	 -5,89296	 257,86085	 3,48696	

025_Hans	möbelstil	är	fortfarande	exklusiv	 -5,03151	 269,34781	 3,65540	

	    Hackat	tal	lista	3	

SoundFile	 Peak	level	(dbFS)	 Start_Time	(s)	 Duration	(s)	

001_Inträdet	till	museet	är	fritt	för	barnen	 -6,83453	 7	 3,32442	

002_Nybörjaren	vill	göra	något	enkelt	 -8,09760	 18,32442	 2,78958	

003_Orden	verkar	noggrant	utvalda	 -6,46213	 29,11400	 2,47927	

004_Det	svarta	håret	når	ned	till	axlarna	 -3,94859	 39,59327	 3,03483	

005_Det	finns	många	roliga	soptunnor	 -7,55841	 50,62810	 2,84275	

006_Torpet	står	stadigt	igen	 -6,35709	 61,47085	 2,33448	

007_Babysim	brukar	arrangeras	av	en	simklubb	 -6,84196	 71,80533	 3,36875	



 

 

008_Linas	sår	vill	inte	läka	 -5,20880	 83,17408	 2,32267	

009_Därinne	värmde	kaminen	skönt	 -5,88895	 93,49675	 3,11165	

010_Folk	började	le	och	dansa	 -6,65118	 104,60840	 2,29606	

011_Han	vaknade	långt	innan	klockan	ringde	 -7,62680	 114,90446	 2,95504	

012_Svart	och	gult	matchar	bilen	 -5,95962	 125,85950	 2,78660	

013_Violen	blir	som	allra	vackrast	i	regn	 -6,63775	 136,64610	 3,56379	

014_Landet	ligger	långt	från	kusten	 -6,39897	 148,20990	 2,69796	

015_Platsen	är	inte	vald	av	en	slump	 -6,92801	 158,90785	 2,93438	

016_En	modernare	spis	står	i	andra	hörnet	 -6,37740	 169,84223	 3,73815	

017_Tuppens	röda	kam	har	vuxit	 -6,54564	 181,58038	 2,84277	

018_Det	är	skönt	med	en	veckas	semester	 -7,56739	 192,42315	 2,25471	

019_Barnen	hjälper	till	i	köket	 -7,87933	 202,67785	 2,20742	

020_Första	intrycket	var	klart	positivt	 -6,25551	 212,88527	 3,02302	

021_Ett	lugn	vilar	över	staden	 -7,09543	 223,90829	 2,66840	

022_Landets	fiskare	instämde	i	kritiken	 -3,51054	 234,57669	 3,94498	

023_Från	början	är	alla	äpplen	släkt	 -7,09897	 246,52167	 3,08213	

024_Hemma	fick	vi	se	hennes	bilder	 -3,94599	 257,60379	 2,44677	

025_Hela	gräsmattan	krattas	noga	 -5,75226	 268,05056	 2,73046	

	    Hackat	tal	lista	4	

SoundFile	 Peak	level	(dbFS)	 Start_Time	(s)	 Duration	(s)	

001_Finsk	formgivning	är	känd	i	världen	 -6,54659	 7	 3,17963	

002_Uppe	på	höjden	står	granarna	tätt	 -5,83265	 18,17963	 2,91369	

003_Han	gav	sig	iväg	före	frukost	 -5,36303	 29,09331	 2,52952	

004_Utförskidor	är	alltid	smalare	på	mitten	 -4,00045	 39,62283	 3,97454	

005_Barnen	sitter	framför	datorerna	 -5,76523	 51,59738	 2,45563	

006_Linus	kamrater	stämmer	upp	i	sång	 -6,76400	 62,05300	 2,91367	

007_Solen	förvandlade	snötäcket	till	en	issörja	 -3,87788	 72,96667	 4,64533	

008_Även	krokodiler	undviker	flodhästar	 -6,95845	 85,61200	 3,30079	

009_Vi	skakar	hand	på	gräsmattan	utanför	 -4,12102	 96,91279	 3,22396	

010_Bord	och	stolar	med	plats	för	många	 -6,76650	 108,13675	 2,47042	

011_Distriktet	ligger	strax	ovanför	 -2,96422	 118,60717	 3,08802	

012_Ett	silverpaket	blir	alltid	vackert	 -3,47399	 129,69519	 3,00529	

013_Naturen	är	rik	på	både	växter	och	djur	 -6,25808	 140,70048	 3,19146	



 

 

014_Strutsen	är	gräsätare	och	älskar	maskros	 -5,34987	 151,89194	 3,83860	

015_Hela	familjen	håller	tummarna	 -5,87993	 163,73054	 2,19560	

016_Det	blir	lite	rabatt	på	priset	 -4,76394	 173,92615	 2,44383	

017_Lika	vackert	och	mäktigt	som	ett	vykort	 -3,41797	 184,36998	 3,20623	

018_Staden	består	av	flera	delar	 -6,76818	 195,57621	 2,55317	

019_Runt	torget	ligger	små	affärer	och	pubar	 -7,12153	 206,12938	 3,72335	

020_Klockan	har	hunnit	bli	halv	fyra	 -6,55605	 217,85273	 2,62702	

021_Vi	ser	havet	långt	där	nere	 -6,97739	 228,47975	 2,47929	

022_Hans	hustru	har	studerat	engelska	 -5,01952	 238,95904	 2,56202	

023_Mormors	två	bröder	hade	emigrerat	 -4,85418	 249,52106	 3,58744	

024_Mössen	fick	vara	kvar	 -6,38847	 261,10850	 1,91488	

025_Pojken	var	tolv	år	när	håret	blev	grått	 -6,08101	 271,02338	 2,89890	

	    Hackat	tal	lista	5	

SoundFile	 Peak	level	(dbFS)	 Start_Time	(s)	 Duration	(s)	

001_Färjan	anlöpte	hamnen	i	tid	 -6,32987	 7	 2,95504	

002_Soldiset	silar	in	genom	fönstret	 -4,84649	 17,95504	 3,20033	

003_Tåget	kostade	dubbelt	så	mycket	 -6,08072	 29,15538	 2,91960	

004_Döttrarna	blev	med	tiden	vänner	 -5,86181	 40,07498	 2,48815	

005_Matsalen	rymmer	trettio	platser	 -6,28688	 50,56313	 3,09690	

006_Det	finns	många	lycksökare	i	branschen	 -5,57210	 61,66002	 2,98460	

007_Turisterna	kommer	för	att	rida	 -4,68649	 72,64463	 2,77775	

008_Tulpaner	ska	vara	fräscha	och	krispiga	 -5,38756	 83,42238	 3,31260	

009_Varje	säsong	måste	vi	nyanställa	 -7,49467	 94,73498	 3,14713	

010_Därefter	bröts	uppenbarligen	samtalet	 -6,55790	 105,88210	 3,40717	

011_Gamla	saker	berättar	en	historia	 -4,64674	 117,28927	 2,78956	

012_Mannen	håller	fingret	över	glaset	 -7,48187	 128,07883	 2,39063	

013_Barn	skrev	sagor	och	skänkte	leksaker	 -5,89464	 138,46946	 3,54606	

014_Martin	bakar	bullar	till	mormor	 -6,66194	 150,01552	 2,32267	

015_Kortet	började	gälla	direkt	 -4,50436	 160,33819	 2,52656	

016_Bilen	är	bekväm	och	har	många	finesser	 -6,63562	 170,86475	 3,10871	

017_Frukt	och	grönsaker	är	populära	motiv	 -5,40588	 181,97346	 3,20031	

018_Pontus	händer	är	kupade	runt	munnen	 -5,51224	 193,17377	 2,87821	

019_Värmen	från	händerna	är	nödvändig	 -6,62146	 204,05198	 2,80729	



 

 

020_Det	finns	ingen	plats	på	uteserveringen	 -6,53605	 214,85927	 2,95802	

021_Tag	salt	och	peppar	från	kvarnarna	 -6,62729	 225,81729	 2,83390	

022_Stjärnan	strålar	ikapp	med	fyrarna	 -5,58960	 236,65119	 2,67431	

023_Pappan	tog	med	sig	familjen	och	åkte	 -4,34812	 247,32550	 2,87229	

024_Intresset	för	bärnsten	har	åter	stegrats	 -5,89913	 258,19779	 3,84304	

025_Skala	och	skiva	löken	tunt	 -5,23107	 270,04083	 2,91071	

	    Hackat	tal	lista	6	

SoundFile	 Peak	level	(dbFS)	 Start_Time	(s)	 Duration	(s)	

001_Hennes	pigga	ögon	glittrar	 -4,19729	 7	 2,25469	

002_Farmor	red	med	båda	barnen	på	hästryggen	 -6,18054	 17,25469	 3,69379	

003_Tyget	ska	vara	av	fin	bomull	 -8,07527	 28,94848	 2,83981	

004_Vägen	slingrar	sig	allt	högre	upp	för	berget	 -5,68406	 39,78829	 3,44558	

005_Bullarna	ligger	tätt	på	plåten	 -6,98186	 51,23388	 2,42019	

006_Det	finns	exotiska	växter	från	hela	världen	 -5,46611	 61,65406	 3,84746	

007_Vi	måste	börja	marknadsföra	oss	 -6,05281	 73,50152	 3,02300	

008_Första	bilen	är	redan	såld	 -4,41577	 84,52452	 2,40835	

009_Kvinnan	gör	en	snabb	rörelse	 -7,53329	 94,93288	 2,43496	

010_Ett	tiotal	företag	står	för	produktionen	 -6,52988	 105,36783	 3,56675	

011_Alla	frågor	går	inte	att	besvara	 -5,58294	 116,93458	 2,88413	

012_Längs	stigen	finns	det	vissna	löv	 -6,96169	 127,81871	 2,93142	

013_Färgen	öppnade	helt	nya	möjligheter	 -5,12873	 138,75013	 3,37467	

014_Pappas	livsverk	lever	vidare	 -6,17651	 150,12479	 2,95800	

015_Friheten	har	kostat	honom	ett	högt	pris	 -4,10321	 161,08279	 3,34806	

016_I	augusti	är	det	dags	att	skörda	 -6,73235	 172,43085	 2,46746	

017_Persilja	finns	att	köpa	krukodlad	 -6,26501	 182,89831	 3,25942	

018_Den	första	kontorsbyggnaden	stod	klar	 -5,18276	 194,15773	 2,89594	

019_Tåget	vänder	men	kommer	tillbaka	 -3,74254	 205,05367	 2,56498	

020_Hacka	lökarna	och	dela	blomkålen	i	buketter	 -5,53037	 215,61865	 3,92727	

021_De	kommunala	baden	har	de	lägsta	priserna	 -5,86297	 227,54592	 3,13235	

022_Korna	dricker	ur	samma	bäck	 -5,28390	 238,67827	 2,45858	

023_Hon	vill	alltid	städa	hemma	hos	mig	 -5,71439	 249,13685	 2,70388	

024_Lösningen	blev	en	ombyggd	buss	 -6,97472	 259,84073	 2,77479	

025_Matildas	kompis	måste	lösa	ett	problem	 -5,62228	 270,61552	 3,45742	



 

 

Bilaga 3 

Rättningsmallar för Hackat tal, lista 1 till 6. 

 

Rättningsmall för Hackat tal 
 

 NR LISTA 1 Antal korrekta nyckelord: 

1 Varning för småkryp av olika slag 

 

  

 2 Grundkursen omfattar teori och praktik    

 3 Högljudda röster fyller lokalen 

 

  

 4 Innan vi hann blinka var matchen över 

 

  

 5 Den spännande kryddningen får maten att lyfta   

 6 Han tittar ut över den dimhöljda slätten 

 

  

 7 Räkna inte med någon större trängsel 

 

  

 8 Rasmus satt vid bordet utan att tända 

 

  

 9 Papporna anses allra roligast  

 

  

 10 Rosendoften sitter kvar i näsan 

 

  

 11 De röda rören håller längst 

 

  

 12 Butiken öppnar redan klockan sju 

 

  

 13 Alla svampar plockas för hand 

 

  

 14 Det har blivit många goda idéer 

 

  

 15 Boken kommer ut i femton länder 

 

  

 16 Katja skjutsade två vänner till stationen 

 

  

 17 Unga och starka söker sig utomlands  

 

  

 18 Idén kom från en bok om fåglar 

 

  

 19 Vintern har varit hård för räven 

 

  

 20 Johan räddar livet på Liam 

  

  

 21 Folk vinkar glatt när de kör förbi 

 

  

 22 Armarna pekar åt alla väderstreck 

 

  

 23 Mormor har bättre koll än farmor 

 

  

 24 Han tittade gillande på hennes tallrik  

 

  

 25 Livet hade plötsligt inga gränser 

 

  

  

 



 

 

 
Rättningsmall för Hackat tal 

 
NR  LISTA 2 Antal korrekta nyckelord: 

1 Fiskbilen har anlänt med morgonens fångst   

2 Det handlar om sex miljoner däck  

 

  

3 Sara tar gärna ledningen i gruppen  

 

  

4 Månen har gömt sig bakom trädtopparna   

5 Rummet har snedtak och blommiga tapeter   

6 Det gäller att vara ytterst försiktig  

 

  

7 I lådan finns en udda strumpa  

 

  

8 Hallarna har flera våningar under jord 

 

  

9 Jag tänker börja älska november 

 

  

10 Vinden var salt och solen sved 

 

  

11 Böckerna handlar om verkliga barn 

 

  

12 Läkaren står på samma sida 

 

  

13 Kläder väcker starka minnen 

 

  

14 Paketet skickades till fel adress 

 

  

15 Vasen ska inte fyllas med vatten 

 

  

16 Skär cirklar med hjälp av ett kaffefat 

 

  

17 Bilen följde snällt spåret  

  

  

18 Johan har lärt sig att räkna i skolan 

 

  

19 Priset är samma för båda modellerna 

 

  

20 Facit finns på andra sidan 

  

  

21 Det rådde brist på förskollärare i landet 

 

  

22 Området växer med nya kajer 

 

  

23 Barnen gillar att klättra i träd 

 

  

24 Elsa har långa dagar och många läxor 

 

  

25 Hans möbelstil är fortfarande exklusiv 

 

  

 

 

 
 



 

 

 

Rättningsmall för Hackat tal 
 

NR  LISTA 3 Antal korrekta nyckelord: 

1 Inträdet till museet är fritt för barnen 

 

  

2 Nybörjaren vill göra något enkelt  

 

  

3 Orden verkar noggrant utvalda 

 

  

4 Det svarta håret når ned till axlarna 

 

  

5 Det finns många roliga soptunnor 

 

  

6 Torpet står stadigt igen 

  

  

7 Babysim brukar arrangeras av en simklubb   

8 Linas sår vill inte läka 

  

  

9 Därinne värmde kaminen skönt 

 

  

10 Folk började le och dansa 

  

  

11 Han vaknade långt innan klockan ringde    

12 Svart och gult matchar bilen 

 

  

13 Violen blir som allra vackrast i regn 

 

  

14 Landet ligger långt från kusten  

 

  

15 Platsen är inte vald av en slump 

 

  

16 En modernare spis står i andra hörnet 

 

  

17 Tuppens röda kam har vuxit 

 

  

18 Det är skönt med en veckas semester 

 

  

19 Barnen hjälper till i köket 

  

  

20 Första intrycket var klart positivt 

 

  

21 Ett lugn vilar över staden 

  

  

22 Landets fiskare instämde i kritiken 

 

  

23 Från början är alla äpplen släkt 

 

  

24 Hemma fick vi se hennes bilder 

 

  

25 Hela gräsmattan krattas noga 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
Rättningsmall för Hackat tal 

 
NR  LISTA 4 Antal korrekta nyckelord: 

1 Finsk formgivning är känd i världen 

 

  

2 Uppe på höjden står granarna tätt 

 

  

3 Han gav sig iväg före frukost 

 

  

4 Utförskidor är alltid smalare på mitten 

 

  

5 Barnen sitter framför datorerna 

 

  

6 Linus kamrater stämmer upp i sång 

 

  

7 Solen förvandlade snötäcket till en issörja    

8 Även krokodiler undviker flodhästar 

 

  

9 Vi skakar hand på gräsmattan utanför 

 

  

10 Bord och stolar med plats för många 

 

  

11 Distriktet ligger strax ovanför 

 

  

12 Ett silverpaket blir alltid vackert 

 

  

13 Naturen är rik på både växter och djur 

 

  

14 Strutsen är gräsätare och älskar maskros   

15 Hela familjen håller tummarna 

 

  

16 Det blir lite rabatt på priset 

 

  

17 Lika vackert och mäktigt som ett vykort 

 

  

18 Staden består av flera delar 

 

  

19 Runt torget ligger små affärer och pubar   

20 Klockan har hunnit bli halv fyra 

 

  

21 Vi ser havet långt där nere 

  

  

22 Hans hustru har studerat engelska 

 

  

23 Mormors två bröder hade emigrerat 

 

  

24 Mössen fick vara kvar 

  

  

25 Pojken var tolv år när håret blev grått 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
Rättningsmall för Hackat tal 

 
NR  LISTA 5 Antal korrekta nyckelord: 

1 Färjan anlöpte hamnen i tid 

 

  

2 Soldiset silar in genom fönstret 

 

  

3 Tåget kostade dubbelt så mycket 

 

  

4 Döttrarna blev med tiden vänner 

 

  

5 Matsalen rymmer trettio platser 

 

  

6 Det finns många lycksökare i branschen 

 

  

7 Turisterna kommer för att rida 

 

  

8 Tulpaner ska vara fräscha och krispiga 

 

  

9 Varje säsong måste vi nyanställa  

 

  

10 Därefter bröts uppenbarligen samtalet 

 

  

11 Gamla saker berättar en historia 

 

  

12 Mannen håller fingret över glaset 

 

  

13 Barn skrev sagor och skänkte leksaker  

 

  

14 Martin bakar bullar till mormor 

 

  

15 Kortet började gälla direkt 

  

  

16 Bilen är bekväm och har många finesser   

17 Frukt och grönsaker är populära motiv  

 

  

18 Pontus händer är kupade runt munnen 

 

  

19 Värmen från händerna är nödvändig 

 

  

20 Det finns ingen plats på uteserveringen 

 

  

21 Tag salt och peppar från kvarnarna 

 

  

22 Stjärnan strålar ikapp med fyrarna 

 

  

23 Pappan tog med sig familjen och åkte  

 

  

24 Intresset för bärnsten har åter stegrats  

 

  

25 Skala och skiva löken tunt 

  

  

 

 
  



 

 

 
Rättningsmall för Hackat tal 

 
NR  LISTA 6 Antal korrekta nyckelord: 

1 Hennes pigga ögon glittrar 

 

  

2 Farmor red med båda barnen på hästryggen   

3 Tyget ska vara av fin bomull 

 

  

4 Vägen slingrar sig allt högre upp för berget   

5 Bullarna ligger tätt på plåten 

 

  

6 Det finns exotiska växter från hela världen   

7 Vi måste börja marknadsföra oss  

 

  

8 Första bilen är redan såld 

  

  

9 Kvinnan gör en snabb rörelse 

 

  

10 Ett tiotal företag står för produktionen  

 

  

11 Alla frågor går inte att besvara 

 

  

12 Längs stigen finns det vissna löv 

 

  

13 Färgen öppnade helt nya möjligheter  

 

  

14 Pappas livsverk lever vidare 

 

  

15 Friheten har kostat honom ett högt pris    

16 I augusti är det dags att skörda 

 

  

17 Persilja finns att köpa krukodlad 

 

  

18 Den första kontorsbyggnaden stod klar  

 

  

19 Tåget vänder men kommer tillbaka 

 

  

20 Hacka lökarna och dela blomkålen i buketter   

21 De kommunala baden har de lägsta priserna   

22 Korna dricker ur samma bäck 

 

  

23 Hon vill alltid städa hemma hos mig 

 

  

24 Lösningen blev en ombyggd buss 

 

  

25 Matildas kompis måste lösa ett problem   

 

  



 

 

Bilaga 4 
Information- och samtyckesformulär.  

 

Information- och samtyckesformulär 
 

Det här formuläret är ett samtycke för deltagande i den experimentella studien “Framtagning 

av en ny version av taltestet Hackat tal”. 

 

Beskrivning av vår studie 

Vårt examensarbete går ut på att utforma en ny version av ett föråldrat taltest som kallas för 

Hackat tal. Testet används för att diagnostisera retrocochleära hörselnedsättningar (skador på 

hörselnerven). Det gamla testet utformades i början av 1970-talet och meningarna är nu både 

omoderna och olämpliga, det går därför inte att använda längre. Tanken med din medverkan 

är att hjälpa oss i våran utvärdering av meningar för det nya testet.  

 

Genomförandet av studien samt tidsåtgång 

Först kommer vi att göra en enklare hörselmätning där du får lyssna på toner, detta för att se 

om din hörsel ligger inom ett normalområde. Du kommer att få lyssna på meningar med 

avbrott och upprepa dessa. Meningarna kommer att presenteras på båda öronen var för sig. Vi 

räknar med att testet kommer att ta ca en timme inklusive en kortare paus.  

 

Din medverkan är frivillig 

Din medverkan är frivillig och du kan avbryta din medverkan när som helst utan att förklara 

varför. 

 

Vi som genomför 

Vi som genomför denna studie heter Anneli och Stephanie. Vi läser sjätte och sista terminen 

på audionomprogrammet vid Örebro universitet. Kontaktuppgifter till oss: 

 

Anneli Zetterljung  

E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx 

Tel: xxx-xxx xx xx  

Stephanie Andersson 

E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx 

Tel: xxx-xxx xx xx 



 

 

Handledare: Erik Witte. Leg. Audionom, Mag. Hörselvetenskap 

 

Behandling av dina personuppgifter 

I och med din medverkan i denna studie kommer vi att samla in några personuppgifter om 

dig. Detta behöver vi för att möjliggöra eventuella kontakter med dig inför genomförandet av 

hörselmätning samt taltestet hackat tal men även för att vi ska kunna utvärdera vårt taltest. 

Den information vi kommer lagra är din ålder, information om din hörsel samt 

kontaktuppgifter till dig. Denna information kommer att sparas som längst 10 år. Inga 

obehöriga kommer få ta del av informationen. Samtycke finns att fylla i på nästa sida. 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien “Framtagning av en ny version av 

taltestet Hackat tal”.   

 

☐ Jag samtycker till att delta i studien 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i formuläret. 

 

Ålder: ___________ 

 

_______________________________                       _______________________________ 

Namnteckning                                                               Datum 

 

Örebro  

 

 

 

 


