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Sammanfattning  

Bakgrund 
Tal- och språkstörningar kan leda till och nedsatt kommunikation och förmåga att delta i 
samtal. Självskattning anses som ett otillräckligt mått på taltid och objektiva mätmetoder 
behövs som komplement. Många patienter i logopedbehandling är pensionärer men det 
saknas forskning om taltid inom denna åldersgrupp.  
Syfte  
Att samla in referensdata om fonationstid hos en grupp friska pensionärer och utvärdera 
röstackumulatorn VoxLog som mätinstrument av taltid.  
Metod 
Tjugo pensionärer deltog i studien, varav tio kvinnor och tio män i åldrarna 66-75 år. 
Deltagarna bar VoxLog åtta timmar per dag i tre dagar och fyllde i en aktivitetsdagbok 
med en självskattningsskala för taltid samt ett utvärderingsformulär.  
Resultat 
Fonationstiden i medeltal för samtliga deltagare var 9,9 % med spridningen 2,7–23,5 %. 
De kvinnliga deltagarna hade en signifikant längre genomsnittlig fonationstid (12,8 %) än 
de manliga deltagarna (7,0 %). En signifikant korrelation sågs mellan självskattning och 
fonationstid på gruppnivå, men en lägre överensstämmelse på individnivå. Deltagarna 
hade överlag positiva erfarenheter av VoxLog men vissa problem med teknik och 
bekvämlighet samt missförstånd av instruktioner påverkade användningen.  
Slutsatser 
Studien har bidragit med referensvärden för fonationstid, vilket kan användas i forskning 
och i klinisk verksamhet. Registrering av fonationstid med VoxLog kan användas för att 
skatta taltid och komplettera självskattning, men vissa begränsningar i metoden bör tas i 
beaktande. Framtida studier kan inriktas på att undersöka hur VoxLog upplevs av 
patienter samt att ta fram normvärden.  

Nyckelord: fonationstid, taltid, röstackumulator, VoxLog, självskattning, pensionärer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Background 
Speech and language disorders lead to limitations in communication and ability to 
participate in conversation. Self-reported questionnaires are considered an insufficient 
measure of speaking time, so that objective complementary measuring methods are 
needed. Many patients undergoing speech-language pathology treatment are retired, but 
no data about speaking time in this group exists. 
Aim 
To collect reference data about phonation time, from a group of healthy pensioners and to 
evaluate the voice accumulator VoxLog as a measuring instrument for speaking time.  
Method 
Twenty pensioners participated in this study; ten women and ten men aged 66-75. VoxLog 
was worn eight hours a day during a three day period. A diary of activities containing a 
self-evaluation scale regarding speech time and an evaluation questionnaire were 
completed. 
Results 
Mean phonation time for all participants was 9,9 % and the range 2,7–23,5 %. The female 
participants showed a significantly longer mean phonation time (12,8 %) compared to the 
male participants (7,0 %). A significant correlation between self-evaluation and phonation 
time at group level, but a lower agreement at the individual level, was found. In general, 
the participants had a positive experience of VoxLog, even though some technical, 
instructional and usability deficits were reported.  
Conclusions 
In this study, reference data for phonation time has been collected, that may be used 
clinically and in future research. Registration of phonation time with VoxLog can be used 
for estimation of speaking time  as a complement to self-reports, even though some 
limitations in the method should be taken into account. Further research should focus on 
patient’s opinions about VoxLog and collecting normative values.  

 
Keywords: phonation time, speaking time, voice accumulator, VoxLog, self-evaluation, 
pensioners 
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Introduktion 
 
Språk- och talstörningar kan leda till kommunikationsinskränkningar och nedsatt 
förmåga att delta i samtal. Idag används självskattningsformulär för att utvärdera om 
logopedbehandlingen har lett till ett ökat deltagande i samtal, men subjektiva mätmetoder 
anses av vissa vara otillräckliga och objektiva metoder behövs som komplement. 
Röstackumulatorer används för att mäta fonationstid, vilket är ett objektivt mått på en 
individs röstanvändning. Taltid skattad utifrån den registrerade fonationstiden skulle 
kunna vara ett kvantitativt mått som kompletterar självskattning.  

 
Bakgrund 
 
Ett av målen med den logopediska behandlingen av språk- och talstörningar som afasi och 
dysartri är att öka deltagandet i verbal kommunikation. Behandlingen utgår från WHO:s 
klassifikation ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health) som 
kompletterar den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 (International 
Classification of Diseases) genom att inte bara beskriva sjukdomar utan även se till 
individens funktionstillstånd (Socialstyrelsen, 2003). Detta görs utifrån perspektiven 
kroppsfunktion och kroppsstrukturer samt aktiviteter och delaktighet. 
Omgivningsfaktorer som kan vara underlättande eller hindrande för individen tas också i 
beaktande. Utifrån detta perspektiv medför språk- och talstörningar inskränkningar i 
kommunikationen hos den drabbade och leder till en nedsatt förmåga att delta i samtal, 
vilket innebär minskad aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang samt en sämre 
upplevd livskvalitet (Blom Johansson, 2012). Kommunikationsnedsättningar påverkar 
även de anhöriga, som måste anpassa sin kommunikation till den närstående. Både 
personer med afasi och anhöriga har uttryckt en stark önskan om att patienten ska kunna 
delta i samtal trots sin språkstörning (Blom Johansson, 2012).  
 
Metoder för utvärdering av logopedisk behandling 

 
För att bedöma om en patient har gjort framsteg i sin verbala och icke-verbala 
kommunikation efter behandling används idag självskattningsformulär där patienten själv 
eller anhöriga bedömer huruvida patienten har förändrat sitt kommunikativa beteende. 
Dessa används som komplement till den behandlande logopedens bedömning av tal- och 
språkförmågan. Några av de utvärderingsformulär som används vid svenska 
logopedmottagningar idag är CETI, Communicative Effectiveness Index (Lomas et al., 
1989) vid afasi, CES, Communicative Effectiveness Survey (Donovan, Kendall, Young, & 
Rosenbek, 2008) och SOFT, Självsvarsformulär Om Förvärvade Talsvårigheter (Hartelius, 
Elmberg, Holm, Lövberg, & Nikolaidis, 2008) vid dysartri samt COAST, Communication 
Outcome after Stroke scale (Long, Hesketh, Paszek, Booth, & Bowen, 2008) vid både afasi 
och dysartri. Självskattning anses dock av vissa forskare som ett otillräckligt mått (Airo, 
Olkinuora, & Sala, 2000) och studier har visat att subjektiva skattningar skiljer sig 
betydande från objektiva mätningar (Ohlsson, Brink, & Löfqvist, 1989; Szabo Leroy, 
2004), vilket talar för att objektiva mätningar behövs som komplement. Förutom att det 
är svårt att uppskatta hur mycket man själv talar finns en risk att patienten anpassar sitt 
svar efter vad han eller hon tror att logopeden vill höra. Tidigare forskning har visat på 
stora skillnader i hur patienter svarar på frågeformulär beroende på om de administreras 
av vårdgivaren eller av patienten själv under anonymitet (Chan, Orlando, Ghosh-Dastidar, 
Duan, & Sherbourne, 2004). Det saknas också självskattningsformulär som på ett 
tillförlitligt sätt mäter kommunikativt deltagande och sådana mätinstrument efterfrågas 
inom det logopediska området (Eadie et al., 2006). Instrument som mäter kommunikativ 
delaktighet saknas i nuläget på svenska men en svensk version av Communicative 
Participation Item Bank, CPIB (Baylor, Yorkston, Eadie, Miller, & Amtmann, 2009), håller 
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på att tas fram. 
   
Enligt Patientsäkerhetslagen ska all hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk författningssamling, 
2010). På senare tid har kraven ökat på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt 
stöd för deras effekt (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2012) och 
begreppet evidensbaserad vård eller evidensbaserad medicin (EBM) har fått stort 
genomslag. Att ta fram objektiva mått är av vikt för att på ett tillförlitligt sätt kunna 
undersöka effekten av de behandlingsmetoder som används inom vården.  
   
Det existerar objektiva mätmetoder för att kvantifiera förändringar efter logopedisk 
behandling och därmed ge stöd för att behandlingen ger önskad effekt. Ett exempel är 
talfonetogram, som används vid röststörningar och dysartri och ger information om en 
persons röstomfång, i form av parametrarna intensitet (dB) och grundtonsfrekvens (Hz), 
vid ett visst inspelningstillfälle (Hallin, Fröst, Holmberg, & Södersten, 2012). Bärbara 
röstackumulatorer som mäter parametrarna grundtonsfrekvens (Hz), intensitet (dB) och 
fonationstid (%) används vid vissa svenska logopedmottagningar för att ge patienter 
återkoppling på deras röstanvändning under pågående behandling. Men i nuläget är det 
inte logopedisk klinisk praxis att använda objektiva mätmetoder för att se om en person 
har ökat eller minskat sin taltid efter behandling. Objektiv mätning av en patients taltid 
före, under och efter behandling skulle kunna visa på om behandlingen haft någon 
inverkan på hur mycket patienten talar. Förutom att utvärdera behandlingen skulle 
mätning av taltid kunna användas för att ge patienten återkoppling på denna under 
behandlingens gång. Detta skulle kunna vara aktuellt för en afasi- eller dysartripatient 
som uppmuntras att våga delta i fler kommunikativa situationer. 
   
Patientens talvanor är svåra att få en uppfattning om utifrån endast samtal i 
behandlingssituationen och studioinspelning av talet i en miljö med optimala 
ljudförhållanden som skiljer sig väsentligt från patientens vardagliga miljö. Inom 
forskningen har man därför betonat vikten av fältstudier, där försöksdeltagarnas 
röstanvändning spelas in med någon typ av mätinstrument som personerna bär i sin 
vardagsmiljö (Airo et al., 2000; Lindström, Ren, Li, & Waye, 2009; Ohlsson et al., 1989; 
Szabo, Hammarberg, Håkansson, & Södersten, 2001; Södersten, Granqvist, Hammarberg, 
& Szabo, 2002).  
 
Mätmetoder för registrering av röstanvändning 
 
Sedan 1970-talet har flera olika bärbara inspelningsutrustningar utvecklats i syfte att mäta 
röstanvändning under längre tid, utifrån någon eller några av röstparametrarna 
fonationstid eller taltid (%), fonationsfrekvens (F0) och röstintensitet (SPL) samt i vissa 
fall bakgrundsbuller (SPL). De mest använda utrustningarna har varit olika typer av 
röstackumulatorer och DAT-bandspelare. Röstackumulatorer registrerar röstparametrar 
och lagrar dem i form av statistisk data medan DAT-bandspelare registrerar hela 
ljudsignalen (Szabo Leroy, 2004). Några röstmätare har haft mikrofoner som spelat in 
talet, antingen kontaktmikrofoner på bärarens hals (Holbrook, Rolnick, & Bailey, 1974; 
Masuda, Ikeda, Manako, & Komiyama, 1993; Ohlsson et al., 1989; Ryu, Komiyama, 
Kannae, & Watanabe, 1983; Szabo et al., 2001; Szabo Leroy, 2004) eller mikrofoner som 
fångar upp den luftburna signalen, placerade på bärarens huvud eller i närheten av 
munnen (Buekers, Bierens, Kingma, & Marres, 1995; McGillivray, Proctor-Williams, & 
McLister, 1994; Sala et al., 2002; Zicker, Tompkins, Rubov, & Abbs, 1980). Metoder där 
man använder mikrofoner medför mätproblem, då talet är svårt att skilja från 
bakgrundsbuller och andra människors tal (Cheyne, Hanson, Genereux, Stevens, & 
Hillman, 2003; Granqvist, 2003; Lindström et al., 2009; Masuda et al., 1993). 
Kontaktmikrofoner riskerar att ge felaktiga mätresultat på grund av att deras placering 
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och fäste på huden påverkas av till exempel bärarens underhudsfett, lös hud eller kläder 
som stör registreringen (Szabo Leroy, 2004). Mikrofoninspelning leder också till etiska 
dilemman då de registrerar själva talsignalen och därmed innehållet i talet (Cheyne et al. 
2003; Masuda et al., 1993; Ryu et al., 1983). Vetskapen om att det man säger spelas in kan 
påverka försöksdeltagarnas kommunikation och även deras samtalsparters (Cheyne et al., 
2003).  
 
En metod som använts för att försöka skilja ut bärarens tal från omgivningsljud är 
binaurala mikrofoner (Granqvist, 2003; Södersten et al., 2002). Dessa placeras på båda 
sidor om huvudet på lika avstånd från munnen och spelar in rösten i två kanaler, för att 
sedan räkna ut ett self-to-other ratio (SOR) och på så sätt endast detektera den egna 
röstanvändningen. Denna metod har dock svagheten att inte kunna göra skillnad på röst 
och buller om ljudet kommer rakt framifrån (Lindström et al., 2009). Airo et al. (2000) 
använde sig av en liknande metod med två mikrofoner placerade på olika avstånd från 
munnen som detekterade röstens respektive bullrets SPL. Då denna metod endast gav 
tillförlitliga resultat upp till en viss ljudnivå på bakgrundbuller, efterlystes en metod där 
endast stämbandens rörelser detekterades. 
 
Accelerometrar, vilka detekterar fonation genom att ge ifrån sig en elektrisk signal som är 
proportionerlig mot stämbandens vibrationshastighet, har på senare tid använts i 
röstackumulatorer (Cheyne et al., 2003; Lindström et al., 2009; Popolo, Švec, Rogge-
Miller, & Titze, 2002; Popolo, Švec, & Titze, 2005). Dessa detekterar fonation genom 
stämbandsvibrationer som fortplantar sig till huden på halsen i nivå med halsgropen. 
Röstaktivitet registreras när en signifikant energinivå detekteras i accelerometersignalen 
(Lindström et al., 2009) och röstparametrar som intensitet (SPL dB), grundtonsfrekvens 
(Hz) och fonationsduration uppskattas (Titze, Hunter, & Švec, 2007). På så sätt ger de ett 
mer reliabelt mått på den faktiska röstanvändningen och värnar den personliga 
integriteten, då endast bärarens stämbandsrörelser detekteras och inget av innehållet i 
talet spelas in (Bulukin Wilén, Gustafsson, Södersten, & Schalling, 2010; Lindström et al., 
2009).  
 
Ambulatory Phonation Monitor, APM, (KayPentax, Lincoln Park, New Jersey), VocaLog 
(Griffin Laboratories, California, USA) och VoxLog (Sonvox, Umeå, Sverige) är de bärbara 
utrustningar som idag är kommersiellt tillgängliga för långtidsdetektion av röstbeteenden. 
Dessa använder sig av accelerometertekniken för att registrera grundtonsfrekvens och 
fonationstid.  APM registrerar dessa parametrar genom en sensor fäst på halsen och 
VoxLog genom en sensor i en halskrage.  Apparaterna registrerar även röstintensitet, APM 
genom att estimera denna från accelerometern och VoxLog genom att mäta röstens 
respektive bakgrundsbullrets intensitet via en mikrofon. I en jämförande studie av den 
kliniska användbarheten hos APM och VoxLog vid långtidsmätning av rösten bedömdes 
VoxLog som ett bättre instrument för att mäta röstintensitet, då APM behöver kalibreras 
inför varje mätning (Bulukin Wilén et al., 2010). Ingen av apparaterna ansågs ge ett mer 
korrekt värde för fonationstiden än den andra, och referensvärden ansågs nödvändigt för 
att insamling av fonationstidsdata skulle vara meningsfullt. 
 
VoxLog har använts i tidigare examensarbeten för att undersöka könsskillnader i 
förskolebarns röster (Nygren & Tyboni, 2010), effekten av taktil återkoppling av 
röstintensitet för patienter med Parkinsons sjukdom (Bulukin Wilén & Gustafsson, 2011) 
och i långtidsmätning av patienters röstanvändning i syfte att kvantifiera riskfaktorer för 
röststörningar (Thorsdotter, 2011).  
 
Fonationstid och taltid 
 
Ett sätt att kvantitativt mäta hur mycket en person talar är inspelning och analys av 
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fonationstid. Det innebär de tonande segmenten i talet, det vill säga tiden då stämbanden 
vibrerar som vid vokaler och tonande konsonanter (Masuda et al., 1993; Szabo et al., 
2001). Fonationstid mäts som nämnts med hjälp av en röstaccelerometer. Ett närbesläktat 
begrepp är taltid, vilket innebär mätning av både tonlösa och tonande segment samt 
perioder av tystnad som ingår i talet (Szabo et al., 2001). Taltid kan antingen mätas direkt 
genom ljudinspelning eller skattas utifrån fonationstid. I studier där syftet är att 
undersöka röstanvändning är fonationstid ett bättre mått än taltid (Ohlsson et al., 1989). 
Taltid kan dock vara ett bättre mått för att undersöka en persons deltagande i 
kommunikation. De tonlösa segmenten samt tystnaden som ingår i talet fångas dock inte 
upp av en röstaccelerometer. För att skatta taltiden måste därför dessa element i talet 
läggas till fonationstiden. Airo et al. (2000) använde en matematisk metod för att beräkna 
fonationstid utifrån taltid och fick denna till i medeltal 64 % av taltiden vid läsning med 
normal röststyrka och 75 % vid läsning med högre röststyrka. Enligt samma författare kan 
man utifrån en tidigare studie av Löfqvist och Mandersson (1987) beräkna andelen 
tonande ljud i talet till 50 %, andelen tonlösa till 15 % och andelen tystnad till 35 % av den 
totala taltiden. Även enligt Titze et al. (2007) kan man anta att fonationstiden är ungefär 
hälften av taltiden. Genom att mäta fonationstiden med hjälp av en röstaccelerometer som 
VoxLog är det därför möjligt att skatta den totala taltiden, då motsvarande andel tid för 
tonlösa ljud respektive tystnad kan skattas och adderas efter avslutad registrering av 
fonationstid. 
 
Tidigare studier där röstackumulatorer använts har främst fokuserat på att mäta de 
parametrar som kopplas till röstbelastning och röststörningar, det vill säga talets 
ljudstyrka, grundtonsfrekvens, och fonationstid eller taltid. De flesta studier har varit 
inriktade på att kartlägga riskfaktorer för rösten kopplade till röstkrävande yrken som till 
exempel lärare, förskollärare, sjuksköterskor och kontorsarbetare (Buekers et al., 2001; 
Masuda et al., 1993; Morrow & Connor, 2009; Ohlsson et al., 1989; Ruy et al., 1983; Sala 
et al., 2002; Szabo Leroy, 2004; Södersten et al., 2002; Titze et al., 2007; Watanabe et al., 
1987). När man i dessa sammanhang har använt begreppen fonationstid eller taltid, har de 
syftat på möjliga riskfaktorer för att utveckla röstproblem. Ovan nämnda studier skiljer sig 
mycket åt i fråga om antalet försöksdeltagare, yrkeskategorier, mätmetoder och resultaten 
av den uppmätta fonationstiden. Fonationstiden har registrerats under olika långa 
perioder, mellan en arbetsdag (Masuda et al., 1993) och två veckor under arbetstid (Titze 
et al., 2007) i olika studier. Den registrerade fonationstiden varierar mellan 5 % i (Ohlsson 
et al., 1989) till 25 % (Ruy et al., 1983) och skiljer sig mycket åt mellan individuella 
deltagare i de fall där detta framgår. Resultaten i dessa studier är därför svåra att jämföra.  
 
Medan fonationstid har använts inom den fonetiskt, logopediskt och medicinskt inriktade 
forskningen som ett mått på röstanvändning har taltid mest använts som mått på sådant 
som ligger utanför logopedins område. Inom psykologin och sociologin har taltid till 
exempel använts som ett mått på blyghet kontra socialitet (Cheek & Buss, 1981) eller för 
att beskriva dominans inom grupphierarkier (Schmid Mast, 2002). Begreppet har även 
använts i studier av bemötande inom vården och för att beskriva relationen mellan läkare 
och patient (Aranguri, Davidson, & Ramirez, 2006; Langewitz et al., 2002; Klein Buller & 
Buller, 1987). I dessa studier har taltid mätts med relativt trubbiga och tidskrävande 
metoder som inspelning och transkribering av samtal och räknande av antalet ord per 
person. 
 
Talvanor hos äldre 

 
Vissa sjukdomar som leder till kommunikationssvårigheter och behandlas av logoped är 
särskilt frekventa inom den äldre befolkningen. Afasi och dysartri till följd av stroke eller 
dysartri vid Parkinsons sjukdom är exempel på språk- och talstörningar som främst 
drabbar en äldre population (Vårdguiden, 2012). Bland röstpatienterna återfinns även 
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personer som drabbas av åldersbetingade röstproblem (Södersten, 2008). Trots att dessa 
äldre utgör en relativt stor del av logopedens patienter saknas studier av 
kommunikationen hos friska personer i denna åldersgrupp. Medan det finns många 
studier där fonationstid använts för att studera arbetsrelaterade talvanor, kan det antas att  
fonationstiden hos personer som gått i pension skiljer sig från den i en yrkesarbetande 
population.  
 
Tidigare studier som gjorts av rösten hos äldre personer har främst fokuserat på 
åldersförändringar av röstkvalitet, grundtonsfrekvens och röstintensitet (för en 
sammanställning av tidigare forskning om äldres röster, se Colton, Casper & Leonard, 
2011) och inte på kommunikativa vanor. Om VoxLog ska kunna användas kliniskt för att 
skatta taltiden hos patienter i denna åldersgrupp skulle referensdata om taltiden hos en 
grupp friska pensionärer vara till stor nytta. Mer referensdata har efterlysts för att kunna 
avgöra vad som kännetecknar nedsatt språk- och talförmåga, vilket skulle underlätta vid 
såväl utredning och diagnosticering som behandling inom det logopediska området (Diehl 
& Paul, 2009; Hargrove, Anderson, & Jones, 2009; Peppe, 2009). Att genom utvärdering 
undersöka den subjektiva upplevelsen av VoxLog-användningen inom denna grupp är av 
vikt för att ta reda på om det är ett lämpligt mätinstrument.  

 
Könsskillnader avseende talvanor 
 
Studier av könsrelaterade skillnader gällande talvanor har visat på könsspecifika 
talmarkörer eller talstereotypier som skillnader i ordval, artikulation, val av samtalsämnen 
och konversationsstil (Coates, 2004; Söderpalm, 1996). Taltid har undersökts i 
sociolingvistiska studier med metoden konversationsanalys, där samtal spelas in och 
transkriberas. Tannen (1990) drar utifrån sådan forskning slutsatsen att män talar mer i 
offentliga sammanhang medan kvinnor talar mer i informella sammanhang.   
 
Signifikans 

  
Inga tidigare studier har ännu gjorts där en röstackumulator som mäter fonationstid 
använts, i syfte att skatta taltid och få referensvärden för en grupp röstfriska individer. Det 
finns inte heller några studier som entydigt visar på generella könsskillnader avseende 
taltid i vardagsmiljö. Att använda en röstackumulator för att mäta fonationstid, och 
utifrån denna skatta taltiden, har som nämnts flera fördelar jämfört med tidigare metoder 
för mätning av taltid, då det ger ett mer reliabelt mått på fonationstiden jämfört med 
mikrofoninspelning och den personliga integriteten värnas då inget av innehållet i talet 
spelas in. Att själva talsignalen inte spelas in kan även minska risken för att 
försöksdeltagarnas kommunikation påverkas.  
 
En utvärdering av VoxLogs användarvänlighet för pensionärer skulle kunna bidra till en 
bedömning av instrumentets lämplighet som mätare av taltid för användning i kliniskt 
syfte. VoxLog används redan kliniskt vid röstbehandling, men inte i syfte att utvärdera hur 
mycket patienten talar efter behandling jämfört med innan. Det är också av intresse att 
undersöka sambandet mellan personers subjektiva upplevelse av hur mycket de talar och 
objektiva mätdata gällande fonationstid, för att kunna diskutera om fonationstid mätt 
med VoxLog kan användas för skattning av taltid som komplement till självskattning. 
 
Syfte 
 
Denna studie hade två syften: 

1. Att samla in referensdata om fonationstiden för att kunna skatta taltiden hos en 
grupp röstfriska pensionärer i åldrarna 65-75 år.  
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2. Att undersöka deltagarnas subjektiva upplevelser av VoxLog-användningen för att 
bedöma apparatens lämplighet för skattning av taltid inom denna grupp.  

 
Frågeställningar: 

 Hur ser fonationstiden ut hos den undersökta gruppen som helhet samt på 
individnivå? 

 Hur ser fonationstiden ut för kvinnor respektive män i den undersökta gruppen? 

 Finns det något samband mellan deltagarnas fonationstid och deras självskattning 
av hur mycket de har talat? 

 Hur upplever försöksdeltagarna användningen av röstackumulatorn VoxLog?  

 
Metod 
 
Försöksdeltagare 
 
I studien deltog 20 personer, varav tio män och tio kvinnor, som var ålderspensionärer på 
minst deltid. Deltagarna var mellan 66-75 år och medelåldern var 69 år. Samtliga hade 
svenska som modersmål. Tio deltagare var ensamboende och 10 deltagare levde 
tillsammans med någon anhörig eller vän. Exklusionskriterier var känd tal- röst- eller 
språkstörning som kräver logopedbehandling samt grav hörselnedsättning, då dessa 
faktorer ansågs kunna påverka deltagandet i samt resultatet av studien. Även personer 
med anhöriga som hade någon av ovanstående nedsättningar exkluderades då det ansågs 
finnas en möjlighet att dessa anpassar sin kommunikation till den anhörige och således 
inte är representativa för normalpopulationen. Innan datainsamlingen ifylldes ett 
frågeformulär för att säkerställa att deltagarna uppfyllde inklusionskriterierna och för att 
underlätta analysen av registreringen (bilaga 1). Rekryteringen skedde via några olika 
pensionärsföreningar i Umeå samt genom personliga kontakter. Då två av deltagarna 
yrkesarbetade på deltid gjordes inspelningen under tre dagar då de inte arbetade. 
Resultatet för en deltagare exkluderades ur studien på grund av tekniska problem som 
gjorde att delar av långtidsregistreringen gick förlorad. Denna deltagare ersattes dock av 
en annan person, för att uppnå ett deltagande på 20 personer.  
 
Material 
 
I studien användes röstackumulatorn VoxLog firmware 2.2.3 (Sonvox, Umeå, Sweden) 
samt den PC-baserade programvaran VoxLog Connect 3.1.8. VoxLog är en bärbar apparat, 
utvecklad av företaget Sonvox AB och designad för insamling av röstdata i patientens 
hemmiljö (Sonvox AB, 2012). Den mäter röstparametrarna fonationsfrekvens (Hz), 
fonationstid (%), röstintensitet (SPL dB) samt bakgrundsbuller (SPL dB).  Apparaten 
består av en dosa med en mikroprocessor samt en halskrage som kopplas till dosan med 
en sladd (figur 1). Dosan fästs i kläderna med ett clip eller bärs i en medföljande 
skyddsväska. Halskragen har två sensorer som sitter framtill i nivå med stämbanden. I 
den ena sensorn finns en accelerometer och i den andra sensorn sitter en mikrofon.  
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FIGUR 1. VoxLog-dosan med halskrage. Bilden är hämtad från www.sonvox.com.  

 
Fonationstiden (%) mäts genom accelerometern och en röstaktivitetsdetektor (Voice 
activity detector, VAD) registrerar fonation när energin i accelerometersignalen överstiger 
ett fördefinierat tröskelvärde. En fonationskvot, det vill säga fonationstiden angiven i 
procent av den totala registreringstiden, estimeras utifrån accelerometersignalen 
(Wirebrand, 2011; Sonvox AB, 2011).  
 
Insamlad data förs över till programvaran VoxLog Connect, där data för de olika 
röstparametrarna visas som grafer och på så sätt kan analyseras. Ett exempel på detta 
visas i figur 2. I programmet kan olika inställningar för VoxLog-dosan göras beroende på 
syftet med röstregistreringen. Inställning av tidsfönster bestämmer hur ofta medelvärde 
för de aktuella röstparametrarna ska beräknas. Ett mindre tidsfönster ger en högre 
upplösning och en möjlighet att se mindre förändringar i signalen, medan ett större 
tidsfönster ger en mer överskådlig bild av röstanvändningen. Tillverkaren rekommenderar 
ett tidsfönster på 1 minut vid långtidsinspelningar (Sonvox AB, 2012).  
 
 

 
 
FIGUR 2. Exempel på grafer över röstregistrering i VoxLog Connect. Glappet i registreringen 
vid kl. 10.05 beror på att apparaten tillfälligt stängdes av.   
 
Procedur 
 

Långtidsmätning med VoxLog 
Deltagarna instruerades att bära VoxLog under åtta timmar per dag i tre dagar, att 

tala lika mycket som de brukar och ägna sig åt sina vardagliga aktiviteter. Det ställdes 
inget krav på att dessa timmar eller dagar måste vara sammanhängande. Deltagarna 
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instruerades att ladda apparaten varje kväll och att stänga av den i vissa situationer, till 
exempel vid dusch och bad och vid hög fysisk ansträngning (bilaga 2).   
 

Aktivitetsdagbok och självskattning 
Under tiden för röstmätningen förde deltagarna aktivitetsdagbok, vilken 

konstruerades för denna studie (bilaga 3). Deltagarna instruerades muntligen hur de 
skulle fylla i formuläret och samma instruktioner fanns skriftligt på varje sida i 
aktivitetsdagboken, som deltagarna fick i kronologisk ordning insatt i en pärm. I dagboken 
fick deltagarna ange vid vilken tidpunkt de hade satt på och stängt av apparaten för dagen, 
samt med kryss ange vilken typ av samtal de ägnat sig åt under dagen vid vilken ungefärlig 
tidpunkt. Indelningen i olika samtalstyper var ”Telefonsamtal”, ”Samtal” (med en 
närvarande person) och ”Annat”. Det sistnämnda alternativet fanns för att deltagarna 
skulle kunna ange om de använt rösten på ett annorlunda sätt än vid vanligt samtal, till 
exempel sjungit eller hållit föredrag. Syftet med aktivitetsdagboken var att underlätta 
analysen av registrerad data om fonationstiden och att kunna kontrollera eventuella 
ovidkommande faktorer som kunde påverka resultatet. I aktivitetsdagboken ingick även 
en Visuell Analog Skala (VA-skala) för självskattning, på vilken deltagarna instruerades att 
ange med ett kryss hur mycket de ansåg att de hade talat under den aktuella dagen. VA-
skalor används kliniskt inom olika områden i vården för självskattning, framför allt av 
smärta (Huskisson, 1974) men även inom logopedisk verksamhet vid skattning av 
patientens egen upplevelse av sitt tal, språk och sin röst. Skalan var 100 mm lång och ett 
kryss vid 0 innebar ”lite” medan ett kryss vid 100 innebar ”mycket”. Deltagarnas skattning 
på VA-skalan mättes manuellt med linjal. Aktivitetsdagboken bestod av tre identiska 
formulär, ett för varje dag som inspelningen pågick.  
 

Utvärdering av VoxLog 
Efter tre dagars röstregistrering fyllde deltagarna i ett utvärderingsformulär,  

konstruerat av Sonvox AB, om hur de upplevt användandet av VoxLog (bilaga 4). 
Formuläret innehöll 24 påståenden, med 5 möjliga svarsalternativ för varje påstående, 
från ”Stämmer helt”, till ”Stämmer inte alls” eller ”Ingen åsikt”. Det fanns även möjlighet 
att lämna egna kommentarer i utvärderingen. Utvärderingsformuläret har tidigare 
används i en studie av Thorsdotter (2011), där en allmänt positiv upplevelse av VoxLogs 
användarvänlighet och smidighet sågs, även om vissa tekniska problem och svårigheter 
med att fästa apparaten i kläder rapporterades. Åsikter om VoxLog har också undersökts 
med muntliga frågor av Bulukin Wilén & Gustafsson (2011), där majoriteten av deltagarna 
uppfattat dosan som klumpig att bära då den angavs vara svår att bära och fästa i kläder.  
 
Etiska överväganden 
 
Då information om försöksdeltagarnas livssituation samt data om deras röstanvändning 
samlades in, var det av stor vikt att försöksdeltagarna informerades om studiens syfte och 
signifikans, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 
deltagande utan att ange en orsak och utan att det ledde till några konsekvenser för dem. 
De informerades även om studiens procedur och vad ett eventuellt deltagande skulle 
innebära. De informerades om att VoxLog endast detekterar stämbandens rörelser och 
inte själva talsignalen, vilket värnar den personliga integriteten. Vidare informerades de 
om hanteringen av personuppgifter samt insamlade data. En kodnyckel upprättades för 
avidentifiering av data och endast försöksledarna (N.F. & F.W.S) hade tillgång till denna. 
Uppgifterna förvarades kodade och avidentifierade i Umeå Universitets arkiv efter 
avslutad studie. 
   
Datainsamlingen skedde till stor del i försöksdeltagarnas hemmiljö utan uppsikt av 
försöksledare. Risken för missförstånd om hur användandet av VoxLog skulle gå till 
minskades genom att samma instruktioner gavs i muntlig och skriftlig form till samtliga 
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deltagare. VoxLog provades av varje deltagare under ledning av försöksledare (N.F & 
F.W.S) och deltagarna uppmanades att höra av sig per telefon när som helst under 
inspelningstiden om de hade frågor gällande instruktionerna eller problem med 
apparaten.  
   
Det har i tidigare studier rapporterats vissa problem vid användandet av VoxLog, såsom 
att apparaten kändes klumpig att bära (Bulukin Wilén & Gustafsson, 2011) och att 
halskragen inte passade alla användare (Bulukin Wilén et al., 2010; Thorsdotter, 2011). 
Försöksledarnas (N.F. & F.W.S) strävan var därför att, så långt möjligt, försöka anpassa 
halskragens passform till varje individ. Försöksdeltagarna instruerades också att vid 
behov ta av sig inspelningsutrustningen och stänga av apparaten för att fortsätta 
inspelningen vid ett senare tillfälle under dagen. Exempel på sådana situationer kunde 
vara då VoxLog inte är lämplig att använda, till exempel vattengymnastik, eller om 
personen av någon anledning kände obehag på grund av halskragen. 
 
Dataanalys 

 
Data från samtliga 60 registreringar överfördes från VoxLog till programvaran VoxLog 
Connect 3.1.8. I programmet togs data om fonationskvoten för varje inspelning fram. 
Resultaten bearbetades först i ett kalkylblad i Microsoft Excel 2010 och därefter i 
programmet IBM SPSS Statistics version 20.  
 
Ett medelvärde för fonationstiden räknades ut för varje deltagare, baserat på det totala 
antalet inspelningstimmar under de 3 dagarna.  
 
Medelvärdet för gruppens sammanlagda fonationstid samt medelvärdet för fonationstiden 
för män respektive kvinnor, standardavvikelser för dessa samt median, beräknades. Även 
medelvärdet för varje deltagares sammanlagda självskattning på VA-skalan under de tre 
dagarna, uppmätt i mm av skalan på 100 mm, samt medelvärdet för gruppens 
sammanlagda självskattning under tre dagar, standardavvikelser samt median, 
beräknades.  
 
Utifrån data om fonationstiden skattades taltiden för gruppen som helhet samt för 
kvinnor respektive män, genom att multiplicera fonationstiden med 2. Denna skattning 
baserades på tidigare forskning som visat att taltiden består till 50 % av fonation och till 
50 % av tystnad och pauser (Airo et al., 2000; Löfqvist & Mandersson, 1987; Titze et al., 
2007). 
 
Utifrån påståendena i utvärderingsformuläret utformades ett poängsystem, där 
svarsalternativet ”Stämmer helt” gav 4 poäng, ”Stämmer till större del”; 3 poäng, 
”Stämmer till mindre del”; 2 poäng och ”Stämmer inte alls”; 1 poäng gällande de positiva 
påståendena (till exempel ”Att använda VoxLog har fungerat bra). ”Stämmer helt” gav 1 
poäng, ”Stämmer till större del”; 2 poäng, ”Stämmer till mindre del”; 3 poäng och 
”Stämmer inte alls”; 4 poäng för de negativa påståendena (till exempel: ”Sladden innebar 
problem”). Svarsalternativet ”Ingen åsikt” och uteblivet svar gav 0 poäng för både positiva 
och negativa påståenden.  Enligt detta räknesätt innebar det att ju högre poäng, desto mer 
positiv uppfattning om VoxLog. Maxpoäng blev därmed 96 poäng per person. Påståenden 
av samma karaktär delades in i olika kategorier, såsom ”Användarvänlighet”, 
”Instruktioner”, ”Apparatur”, ”Tekniska problem” och ”Upplevelser” (bilaga 5). Sedan 
beräknades poängmedelvärde och median per fråga utifrån deltagarnas svar. Därefter 
beräknades medelvärde och median per kategori. Samtliga deltagare fyllde i 
utvärderingformuläret för VoxLog. Svar uteblev på sammanlagt nio påståenden och 
svarsalternativet ”Ingen åsikt” valdes vid tio tillfällen. Svarsalternativet ”Ingen åsikt” 
ifylldes vid ett tillfälle för fråga nr 4, 9, 10, 15, 17 och 24, samt vid fyra tillfällen för fråga 
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18, medan svar uteblivit vid ett tillfälle på fråga 7, 9, 10, 16 och 17, samt vid två tillfällen för 
fråga 2 och 15. 
 
En korrelationsanalys Spearman’s rho utfördes gällande linjära samband mellan 
deltagarnas sammanlagda fonationstid och självskattning av hur mycket de talat under 3 
dagar. Signifikansnivån för sambandsberäkningen sattes till p< .05. 
En jämförelse mellan män och kvinnor gjordes och Mann Whitney U test användes för att 
se om skillnaden mellan grupperna var signifikant. 
 
Reliabilitet 
 
Resultatet kan anses reliabelt då VoxLog har bedömts som tillförlitlig vad gäller att mäta 
fonationstid. I studien av Bulukin Wilén et al. (2010) där VoxLog jämfördes med APM 
sågs att båda mätinstrumenten gav jämförbara resultat, men att olika tröskelvärden för 
fonation gjorde att VoxLog gav högre värden än APM. En validering av VoxLog gjordes av 
tillverkaren Sonvox, där det framkom att uppskattningen av fonationstid hade en 
felmarginal på mindre än 2 % (Sonvox AB, 2011). Under datainsamlingen i den aktuella 
studien kontrollerades inspelningsutrustningens funktion och skick av försöksledarna 
(N.F. & F.W.S.) innan varje överlämning till försöksdeltagare och samma muntliga och 
skriftliga instruktioner lämnades till samtliga deltagare. Försöksledarna kontrollerade 
även att halskragen till VoxLog satt så bra som möjligt på varje deltagare för att optimera 
registreringen av fonationssignalen.  

 
Resultat 
 
Fonationstid och taltid 
 
Spridningen av det totala antalet inspelningstimmar per deltagare var 19-39 timmar och 
spridningen av inspelningstiden under en dag var 5-13 timmar. Den totala 
inspelningstiden för gruppen som helhet var i medeltal 26 timmar (SD = 4,49).  
 
Nio deltagare hade VoxLog avstängd under ett eller flera tillfällen under 
registreringstiden. Tiden då apparaten var avstängd varierade mellan några få minuter 
och som mest 2,5 timmar. Fem deltagare glömde vid något tillfälle att stänga av apparaten 
när den togs av på kvällen eller vid paus under dagen. 
 
Varje deltagares individuella resultat för fonationstiden dag för dag visas i tabell 1.  
 
Fonationstiden i medeltal för samtliga deltagare (N = 20) var 9,9 % (SD = 5,6) med 
medianen 8,9 och spridningen 2,7–23,5 %. Omräknat till taltid blir detta 19,9 % i 
medeltal, medianen 17,8 och spridningen 5,5–47 %. Figur 3 visar den genomsnittliga 
fonationstiden, samt taltiden uträknad från fonationstiden och variationen inom gruppen 
som helhet.  
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FIGUR 3. Genomsnittlig fonationstid och spridning för samtliga deltagare. De högre värdena på 
y-axeln motsvarar taltiden uträknad från fonationstiden. 

 
Jämförelse mellan kvinnor och män 
 
Fonationstiden för kvinnor var i medeltal 12,8 % (SD = 5,9) med medianen 10,9 % och 
spridningen 6,5–23,5 %. För män var motsvarande siffror 7,0 % (SD = 3,5), medianen 6,8 
och spridningen 2,7–13,4 %. Skillnaden i fonationstid mellan grupperna var signifikant då 
U = 20, N1 = 10, N2 = 10, p=.023. Omräknat till taltid blir det 25,6 % i medeltal för 
kvinnor, med medianen 21,8 och spridningen 13-47 %. Taltiden för männen blir i medeltal 
14,0 %, med medianen 13,6 och spridningen 5,4-26,8 %. Den genomsnittliga 
fonationstiden respektive taltid och variationen inom respektive grupp illustreras i figur 4.   
 

 
FIGUR 4. Genomsnittlig fonationstid och spridning för kvinnor respektive män. De högre 
värdena på y-axeln motsvarar taltiden uträknad från fonationstiden. 
 
Sambandet mellan fonationstid och självskattning 
 

Individnivå 
Självskattning, respektive registrerad fonationstid för varje deltagare och dag visas i 

tabell 1. För nio deltagare fanns samstämmighet i rankningen av självskattning och 
fonationstid under samtliga tre dagar. För 5 deltagare fanns samstämmighet i rankningen 
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av självskattning och fonationstid under en dag gentemot övriga två dagar. För 4 deltagare 
var resultaten helt osammanhängande mellan dagarna. 
 
TABELL 1. Samstämmighet mellan rangordning av självskattning och rangordning av 
fonationstid för varje individ och för varje dag. Vid två asterisker ** ses samstämmighet för 
självskattning  och fonationstid mellan samtliga dagar. Vid en asterisk* ses samstämmighet för 
en dag gentemot övriga två dagar. Ingen asterisk innebär helt osammanhängande resultat 

 
Dag 1 

 
Dag 2 

 
Dag 3 

 

Deltagare 
Självskattning  

mm 
Fonationstid  

% 
Självskattning 

mm 
Fonationstid 

% 
Självskattning 

mm 
Fonationstid 

% 

 1** 67 15,5  71 22,2 96 32,2 

2* 87 18,6 88 5,7 66 3,5 

3* 54 13,4 57 12,3 53 10,3 

4** 12 2,05 25 3,1 34 3,04 

5 69 19,7 86 19,2 73 20,8 

6** 65 14,7 37 9,4 20 5,4 

7* 50 4,9 68 6,4 53 2,6 

8** 55 7,6 62 9,2 63 10,3 

9* 30 6,9 15 3,7 16 3,0 

10 52 6,0 37 7,5 46 11,2 

11 53 19,9 59 16,5 69 18,0 

12** 28 7,8 45 7,9 69 13,5 

13** 43 4,8 27 3,9 91 6,9 

14 15 3,2 16 2,4 13 3,2 

15* 56 16,1 92 5,8 93 19,5 

16** 59 10,9 43 5,3 3 4,0 

17 60 17,1 64 11,1 73 12,2 

18** 73 8,7 27 4,7 66 5,7 

19* 34 7,2 31 9,0 63 9,1 

20** 43 12,0 15 5,7 34 9,1 

 
Gruppnivå 
Spearman’s rho visade på en positiv korrelation mellan deltagarnas fonationstid och 

självskattade taltid (r = 0.72, p < .001). I figur 5 visas sambandet mellan varje individs 
genomsnittliga fonationstid och självskattade taltid under tre dagar. 
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FIGUR 5. Sambandet mellan fonationstid i medeltal och självskattad taltid i medeltal under tre 
dagar för varje individ (N = 20). De högre värdena på y-axeln motsvarar taltiden uträknad från 
fonationstiden.  

 
Utvärdering av VoxLog 
 
I utvärderingsformuläret fick VoxLog 83,6 poäng i medeltal av 96 möjliga (SD=10,32), 
med en median på 86 och en spridning på 60-96 poäng. Resultat för samtliga kategorier 
visas i tabell 2, där maxpoäng per kategori är 4. Totalpoängen för varje påstående 
redovisas i bilaga 6.  
 
TABELL 2. Medelpoäng per kategori i utvärderingsformuläret. Maxpoäng: 4. Ju högre poäng 
desto mer positivt resultat 

Kategori  Medeltal Median 

Användarvänlighet 3,62 3,8 

Apparatur 3,39 3,4 

Instruktioner 3,58 3,65 

Upplevelser, omgivning 3,28 3,15 

Tekniska problem 3,9 3,9 

VoxLog i helhet 3,45 3,45 

 
Användarvänlighet 
Arton personer valde svarsalternativet ”stämmer helt” på påståendet om att det var 

enkelt att ta på sig apparaten, medan två stycken valde ”stämmer till större del”. Lägst 
poäng inom kategorin fick påståendet ”Det var besvärligt att anpassa klädsel till VoxLog” 
(m=3,1). Fyra personer instämde till större del på detta påstående, fem instämde till 
mindre del och tio inte alls. 

 
Instruktioner  
Påståendet ”Användandet av VoxLog var i enlighet med vad jag förväntat mig” fick 

3,2 poäng i medeltal . ”Instruktionerna från logopeden var bra” fick 3,9 poäng i medeltal. 
På påståendet ”Att komma ihåg att stänga av VoxLog” svarade 18 deltagare ”stämmer 
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helt”, en ”stämmer till större del” och en ”stämmer till mindre del”. För påståendet ”Att 
komma ihåg att ladda VoxLog har fungerat bra” svarade 16 ”stämmer helt”, tre ”till större 
del” och en gav inget svar. För påståendet ”jag har förstått hur VoxLog kan ge information 
om min röst” svarade 11 ”stämmer helt”, sju ”stämmer till större del” och en ” ingen åsikt”. 

 
Apparatur 
Fem deltagare tycke att sladden hakade fast i saker till större del och en valde 

svarsalternativet ”stämmer helt”. En valde ”stämmer helt” på ”sladden innebar problem” 
och två valde ”stämmer till större del”. En deltagare kommenterade att dosan var svår att 
fästa i kläder, en att sladden lossnade och en att av- och påknappen var för liten. Vidare 
tyckte tre deltagare att det stämde helt att dosan var otympligt stor, två till större del och 
sju till mindre del.   

 
Upplevelser och omgivning  
En deltagare valde ”stämmer helt”, två ”till större del” och sju ”till mindre del”, på 

huruvida de fick mycket frågor och kommentarer om halskragen. Inga deltagare uppgav 
dock att det stämde helt att detta upplevdes besvärande, även om två uppgav att det 
stämde till mindre del. Fyra deltagare hade ingen åsikt om påståendet.  
 

Tekniska problem 
En person valde svarsalternativet ”stämmer till större del” på påståendet ”Det var 

tekniska problem med VoxLog”, medan resterande 19 deltagare valde ”stämmer inte alls”.  
Den deltagare som valde alternativet ”till större del” kommenterade att sladden mellan 
halskrage och dosa glappade. En deltagare angav att apparaten stängdes av efter ett par 
timmar.  

 
Voxlog som helhet 
Femton deltagare kryssade i alternativet ”stämmer helt” på påståendet om att 

användandet av VoxLog har fungerat bra, tre svarade ”stämmer till större del” och två 
utelämnade svar. Tolv personer valde ”stämmer helt” på om de skulle kunna tänka sig att 
använda VoxLog igen, medan 7 personer svarade ”stämmer till större del” och en person 
”ingen åsikt”. 

 
Diskussion 
 
Denna grupp pensionärer hade en fonationstid på 9,9 % i medeltal, respektive taltid på 
19,9 %. En signifikant skillnad sågs mellan männen och kvinnorna, där kvinnornas 
fonations- respektive taltid var 12,8 % respektive 25,6 % i medeltal och männens var 7,0 % 
respektive 14,0 %. På individnivå sågs en delvis bristfällig samstämmighet av deltagarnas 
rangordning i skattad taltid och uppmätt fonationstid, över de tre undersökta dagarna. På 
gruppnivå sågs en positiv korrelation mellan deltagarnas självskattning av taltid och 
uppmätt fonationstid. Resultatet av utvärderingen visar att deltagarna generellt upplevde 
det som positivt att bära och använda VoxLog. 
 
Fonationstid och taltid 
 
Ett syfte med denna studie var att samla in referensdata om fonationstid för att beräkna 
taltid hos en grupp friska pensionärer. Resultatet av långtidsmätningen visar på stora 
individuella skillnader inom gruppen och mellan olika dagar för samma individ avseende 
fonationstid. Detta är i linje med tidigare studier av fonationstid och taltid hos 
yrkesverksamma personer där stora skillnader i fonationstid uppmätts mellan olika 
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grupper och mellan individer. Studien visar att det är möjligt att med denna metod skatta 
taltid utifrån insamlad data om fonationstid med röstackumulatorn VoxLog. Studien har 
bidragit med referensdata för röstanvändningen hos en grupp röstfriska pensionärer i 
åldern 66-75 år, vilket är av vikt eftersom det har saknats mått på röstanvändningen hos 
personer i denna åldersgrupp. Då tidigare studier av fonationstiden hos yrkesverksamma 
personer visat på väldigt varierande resultat och använt olika metoder är det svårt att 
jämföra den aktuella studiens resultat med dessa. Att metoderna som används inom 
forskning om röstanvändning skiljer sig så mycket åt är ett problem som beskrivits av Sala 
et al. (2002) som även efterlyst en internationell standard för mätning av olika 
röstparametrar.  Insamlad data om fonationstid kan användas som referensvärden vid 
klinisk verksamhet och därmed fungera som vägledning vid utredning, diagnostisering 
och behandling av nedsatt kommunikationsförmåga, samt inom forskning om talvanor 
och röstanvändning inom den undersökta åldersgruppen.  
 
Resultatet av denna studie bör tolkas med viss försiktighet, då inspelningstiden skiljer sig 
mycket åt mellan deltagarna. Att spridningen av inspelningstiden är stor gör att det inte är 
möjligt att göra exakta jämförelser mellan olika deltagares fonationskvot. Dock måste 
framhållas att den genomsnittliga inspelningstiden för gruppen låg nära de 24 timmar 
som förväntats utifrån de givna instruktionerna inför långtidsregistreringen. Då nio 
deltagare stängde av apparaten vid något eller några tillfällen kan data om fonationstiden 
ha gått förlorad vilket påverkar resultatet.  Fem deltagare glömde dessutom att stänga av 
VoxLog när de tog av sig den. Fem av deltagarna hade inte angivit någon orsak till att 
apparaten var avstängd i aktivitetsdagboken medan resterande fyra angav någon orsak, till 
exempel att sladden till halskragen hade lossnat, att deltagaren hade sovit middag eller 
deltagit i någon aktivitet där VoxLog inte är lämplig att använda, som vattengymnastik 
eller annan fysisk träning. Att dessa deltagare pausade apparaten under 
registreringstiden, frivilligt eller av misstag, kan ha påverkat registreringen av 
fonationstid. Då uppgift saknas om huruvida fyra av deltagarna ägnade sig åt någon 
kommunikativ aktivitet under denna tid är det inte möjligt att kontrollera hur resultatet 
påverkades. Att apparaten inte stängdes av vid laddning för vissa deltagare påverkar dock 
inte resultatet då det i VoxLog Connect är möjligt att klippa bort tiden då rösten inte 
registrerats och i programmet räkna ut en ny fonationskvot.  
 
Det kan diskuteras om registrering av fonationstid under åtta timmar per dag i tre dagar 
är en tillräckligt lång tidsperiod för att ge representativa referensvärden. 
Förutsättningarna för ett examensarbete innebär dock en tidsbegränsning för 
datainsamlingen och därför valdes denna tidsperiod. I relation till tidigare studier, där 
registrering ofta skett under 1-2 dagar kan dessa resultat ändå anses säga något mer om 
deltagarnas fonationstid.  Metoden i denna studie gav försöksdeltagarna ett relativt stort 
ansvar för genomförandet av långtidsregistreringen, vilket innebär en ökad risk för 
missförstånd av instruktioner och misstag i användandet av apparaten, jämfört med en 
mer kontrollerad metod. Det är även troligt att fonationstiden påverkats av andra 
aktiviteter än tal, exempelvis sång. Genom att använda en aktivitetsdagbok kunde 
resultaten dock delvis kontrolleras då jämförelser mellan deltagarnas beskrivning av sin 
röstanvändning under dagen, samt förklaringar till exempelvis varför apparaten pausades, 
kunde göras i efterhand. Tio deltagare uppgav i aktivitetsdagboken att de hade sjungit (i 
kör eller hemma), hållit föredrag, varit på möte eller ägnat sig åt högläsning i någon form. 
En mer kontrollerad studie, där försöksledarna hade träffat eller haft telefonkontakt med 
försöksdeltagarna i början och i slutet av varje inspelningsdag, samt uppmanat deltagarna 
att stänga av VoxLog vid andra röstaktiviteter än vanligt tal, hade kunna ge mer 
jämförbara data. Detta hade dock kunnat leda till en lägre grad av ekologisk validitet, det 
vill säga inte speglat deltagarnas vardagliga kommunikation i lika hög grad 
(Psykologguiden, 2012). Det är till exempel troligt att en person som sjunger i kör pratar 
en del med de andra körmedlemmarna mellan sångerna, och om deltagarna hade 
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uppmanats att stänga av VoxLog vid sådana tillfällen hade data om deras röstanvändning 
kunnat gå förlorad, vilket även det hade påverkat resultatet. 
 
Ett metodologiskt problem vid fältstudier där röstmätare används är att försöksdeltagarna 
riskerar att påverkas av att bära en (mer eller mindre) synlig apparatur (Cheyne et al., 
2003). Detta gäller även deras samtalspartners. Det är möjligt att personernas 
kommunikation påverkades av deltagandet i denna studie, vilket är en faktor som inte går 
att kontrollera. Risken för en sådan påverkan torde i alla fall vara mindre vid användandet 
av en röstaccelerator som endast registrerar stämbandsrörelser, jämfört med metoder där 
mikrofon används och innehållet i talet spelas in.  
 
Jämförelse mellan kvinnor och män 
    
En ytterligare frågeställning var om det fanns några könsskillnader i fråga om fonationstid 
och därmed taltid i den undersökta gruppen. Resultatet visar på en statistiskt signifikant 
skillnad för fonationstiden mellan män och kvinnor, där kvinnorna hade den längsta 
genomsnittliga fonationstiden. Tidigare studier har visat att män och kvinnor talar olika 
mycket beroende på situationen (Tannen, 1990). I den aktuella studien undersöktes inte 
taltid i specifika situationer och inte heller i interaktion mellan män och kvinnor. Det är 
därför svårt att jämföra detta resultat med tidigare forskning om könsskillnader avseende 
taltid.  I aktivitetsdagböckerna framkom dock att några av deltagarna hade deltagit i andra 
röstkrävande aktiviteter än vanligt samtal, vilket tidigare nämnts. Fler kvinnor, fyra 
jämfört med två män, uppgav att de hade sjungit, vilket skulle kunna påverka 
fonationstiden för de kvinnliga deltagarna som grupp. Dock hade två män uppgivit att de 
ägnat sig åt högläsning respektive hållit föredrag, vilket skulle kunna uppväga denna 
skillnad i fonationstid mellan grupperna män och kvinnor.  
 
I och med att kvartilernas räckvidder i låddiagrammet endast överlappar varandra till 
liten del, kan antas att en studie med fler deltagare skulle få liknande resultat. En möjlig 
faktor som skulle kunnat påverka den funna könsskillnaden är hur många kvinnor 
respektive män som levde ensamma eller tillsammans med någon. Bland dem som levde i 
ensamhushåll var dock kvinnorna i majoritet, sex kvinnor jämfört med fyra män.  Att de 
manliga deltagarna som grupp i genomsnitt hade en kortare fonationstid än kvinnorna 
kan därmed inte bero på att männen i högre utsträckning levde ensamma. Könskillnader 
är av intresse för logopedisk behandling och bör tas i beaktande vid målformulering och 
utvärdering av behandlingen. Om studier med fler deltagare skulle få samma resultat som 
i denna studie, bör övervägas att framtida referensvärden för män och kvinnor som 
används i klinisk verksamhet separeras. Resultatet i denna studie bör dock tolkas med 
försiktighet då den undersökta gruppen var liten. Inga kvantitativa långtidsmätningar i 
vardaglig miljö, i denna omfattning, har tidigare genomförts för att undersöka 
könskillnader av taltid. Den funna könsskillnaden måste undersökas i en större studie 
med fler deltagare för att bekräftas. 
 
Sambandet mellan fonationstid och självskattning 
    
En frågeställning var om det fanns något samband mellan den uppmätta fonationstiden 
och deltagarnas självskattning av hur mycket de talat. På individnivå sågs varierande 
samstämmighet mellan dessa variabler vid en jämförelse mellan de tre dagarna, vilket 
stödjer påståendet att självskattning bör kompletteras med objektiva mått. En signifikant 
korrelation sågs på gruppnivå, vilket skiljer sig från tidigare forskning som visat att 
självskattning är ett otillförlitligt mått på taltid. I de studier där deltagarnas självskattade 
taltid jämförts med den registrerade fonationstiden har stora skillnader setts (Ohlsson et 
al., 1989; Szabo Leroy, 2004). En förklaring till skillnaderna i resultat mellan den aktuella 
studien och ovan nämnda studier kan vara att olika mått för självskattning användes och 
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att metoderna skiljer sig åt. I tidigare studier har deltagarna fått skatta hur många procent 
av tiden de har använt rösten, medan deltagarna i denna studie fick ange på en VA-skala 
hur mycket de hade talat under dagen. Den självskattade taltiden i ovan nämnda studier 
jämfördes direkt med fonationstiden, medan den aktuella studien har använt en icke-
parametrisk statistisk metod för att jämföra de olika måtten. En annan tänkbar förklaring 
är att deltagarnas röstanvändning i tidigare studier undersöktes under arbetstid, vilket 
kan ha bidragit till att de överskattade sin taltid, medan deltagarna i den aktuella studien 
var pensionärer och eventuellt underskattade sin taltid. En faktor som kan påverka 
självskattningen är individens medvetenhet om sitt eget tal. En dysartri- eller afasipatient 
som gått i logopedbehandling blir mer medveten om sitt tal, varför personen riskerar att 
överestimera sin taltid.  
 
Även om självskattning säger något om hur mycket en person talar kan det behöva 
kompletteras med kvantitativ mätning av taltiden för att få mer reliabla resultat, 
exempelvis med långtidsregistrering med VoxLog eller någon annan jämförbar 
röstackumulator. 
    
Utvärdering av VoxLog 
 
Studiens andra syfte var att utvärdera deltagarnas subjektiva upplevelser av att använda 
VoxLog. Resultatet av utvärderingen visar att deltagarna generellt upplevde det som 
positivt att bära och använda VoxLog. Denna grupp bestod dock av friska och, vilket 
framgick av anteckningarna i aktivitetsdagboken, till stor del aktiva pensionärer vilket kan 
tänkas ge ett annat resultat än om undersökningen gjorts med en grupp patienter. Det är 
även möjligt att poängen hade blivit lägre vid total anonymitet, utifrån vad tidigare 
forskning beskrivit (Chan et al., 2004). Resultatet av utvärderingen kan även ha påverkats 
av svarsbortfall samt att ”Ingen åsikt” fanns som svarsalternativ. 
 
Om användarvänligheten kan sägas att apparaten i huvudsak uppfattades som lätt att 
använda och ta på sig men att några tyckte att det var svårt att anpassa kläderna till 
VoxLog. Detta är i linje med en studie där VoxLog använts hos friska personer i arbetsför 
ålder (Thorsdotter, 2011) medan deltagare med Parkinsons sjukdom hade en mer negativ 
uppfattning (Bulukin Wilén & Gustafsson, 2011), dock baseras den utvärderingen på 
kommentarer från ett fåtal deltagare. Huruvida apparaten anses lätt att använda kan 
tänkas bero på bärarens ålder samt fysiska hälsa och kognitiva status.  
 
De flesta var positivt inställda till VoxLogs apparatur och tyckte att den var behändig och 
bekväm att bära. Dosan beskrevs dock av vissa som otymplig och halskragen passade inte 
alla, vilket stämde överens med vad som framkommit i tidigare studier (Bulukin Wilén & 
Gustafsson, 2011). En glappande eller en för liten halskrage kan innebära en risk att 
accelerometern inte fångar upp vissa signaler för fonation. En storleks- och 
viktanpassning av dosan samt utvecklande av en justerbar halskrage rekommenderas 
därför.  
 
Deltagarna var generellt nöjda med instruktionerna. Trots detta resultat finns en risk att 
försöksledaren missar viktiga delar av instruktioner samt att missförstånd eller feltolkning 
sker, vilket visade sig då några deltagare tagit av sig apparaten utan att stänga av den. En 
deltagare exkluderades dessutom ur studien på grund av att delar av 
långtidsregistreringen gått förlorade. Denna metod ställer höga krav på den som bär 
VoxLog. Det är inte säkert att personer med kognitiv påverkan eller nedsatt tal- eller 
språkförmåga skulle kunna ta till sig och följa instruktionerna. 
 
Endast ett fåtal deltagare fick frågor och kommentarer från personer i omgivningen om 
halskragen och någon enstaka upplevde detta som besvärande. Utifrån resultatet kan 
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slutsatsen dras att omgivningens kommentarer i helhet inte uppfattades som ett problem. 
Det är dock inte säkert att en grupp patienter hade varit lika positivt inställda, då en 
person som går i logopedbehandling kanske inte vill visa det öppet genom att bära en 
synlig apparat.  
 
De flesta deltagare upplevde inga tekniska problem. Men då vissa problem rapporterats i 
denna och i tidigare studier (Thorsdotter, 2011) bör försöksledaren i framtida studier 
tänka på att vara uppmärksam på apparatens kvalitet, samt vara noggrann i instruerandet 
av hur apparaten används vid överlämnandet till deltagarna. 
 
De flesta tyckte att det fungerade bra att använda VoxLog och nästan alla kunde tänka sig 
att använda apparaten igen. Detta var fallet även i en tidigare studie (Thorsdotter, 2011). 
Resultatet indikerar att VoxLog är ett bra mätinstrument för att uppskatta taltid, även om 
apparaturen bedöms ha vissa utvecklingsområden, enligt vad som nämnts ovan. 
 
Framtida studier och klinisk användning 
 
Ytterligare forskning med ett större antal deltagare och registrering av fonationstid under 
en längre tidsperiod skulle behövas för att kunna fastställa normvärden för fonationstid 
och skattad taltid inom den aktuella åldersgruppen och för att undersöka eventuella 
könsskillnader avseende fonationstid och taltid i denna population. Om VoxLog ska kunna 
användas för att ge objektiva mått på taltid i logopedisk klinisk verksamhet skulle 
upplevelsen och användningen även behöva undersökas hos en grupp patienter.  
 
Utvärderingen av VoxLog skedde med ett formulär som hade fem färdigformulerade 
svarsalternativ. Detta kan ha gjort att viktig information om deltagarnas åsikter inte 
framfördes. Det kan vara bra att i framtida studier lämna mer utrymme för kvalitativa svar 
i formulären, i form av öppna frågor och uppmaningar.  

Studien har visat att vissa tekniska problem kan uppstå med apparaten och att det finns en 
risk för missförstånd av hur långtidsregistreringen inklusive rapporteringen i 
aktivitetsdagboken ska gå till. Om VoxLog ska användas på liknande sätt i framtida studier 
är det därför av stor vikt att försöksledaren ger mycket noggranna, konsekventa och 
upprepade instruktioner till försöksdeltagarna. Vid användningen av VoxLog i kliniskt 
syfte, för att jämföra en patients taltid före, under och efter behandling, bör logopeden 
vara tydlig med att inspelningstiden ska vara lika lång under samtliga dagar. 

Denna studie har visat att fonationstiden skiljer sig mycket åt mellan individer och även 
mellan dagar. Detta kan tolkas som att man inte enbart kan utgå ifrån referensvärden vid 
behandling av patienter och att målen vid logopedisk behandling måste sättas utifrån den 
enskilda individens taltid. Ökat deltagande i kommunikation innebär inte bara att tala 
mer, det vill säga att öka mängden taltid. Man måste också ta reda på om den enskilda 
patienten uppskattar den aktivitet man har som mål att öka deltagandet i (Eadie et al., 
2006). När behandlingsmål sätts upp måste hänsyn tas till delaktighetsaspekten som är en 
viktig del av ICF. Det är därför viktigt att logopeden frågar vad den enskilda patienten har 
för mål med behandlingen och om det är viktigt eller inte för denna att tala mer.  

 
Slutsatser 
 
Denna studie har bidragit med referensdata för fonationstid och skattad taltid hos en 
grupp friska pensionärer, vilken kan användas i forskning och i klinisk verksamhet. I den 
undersökta gruppen fanns en signifikant könsskillnad som behöver undersökas i en större 
studie för att bekräftas. Registrering av fonationstid med VoxLog kan användas för att 
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skatta taltid och komplettera självskattning, men vissa begränsningar i metoden bör tas i 
beaktande. Framtida studier kan inriktas på att undersöka hur VoxLog upplevs av 
patienter i logopedbehandling samt att ta fram normvärden för en större grupp 
pensionärer och även för andra åldersgrupper.  
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DELTAGARUPPGIFTER 

Namn:_______________________________________________ 

Födelseår:_______ 

På följande frågor, kryssa i det svarsalternativ som stämmer mest in på dig.  

Familj:  

Ensamhushåll  Gift/sambo/bor med vän eller släkting  

Pension:  

Heltidspensionär   Yrkesarbetar deltid    Antal timmar/vecka:___________ 

Tal/röst/språk  

Jag går för närvarande i behandling hos logoped för röst-/tal- eller språkproblem (röststörning, 

dysartri eller afasi).  

Ja   Nej   

Jag lever med en nära anhörig som har nedsatt hörsel och/eller nedsatt tal- eller språkförmåga 

(afasi/dysartri).  

Ja   Nej   

Hörsel 

Normal   Nedsatt (har hörapparat eller diagnosticerad hörselskada)  
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Användarinformation VoxLog röstmätare 

 

1. Vad är VoxLog? 

VoxLog är en bärbar röstmätare som känner av stämbandens vibrationer (röstkällan). Den 

mäter hur länge och hur högt man talar samt hur ljus eller mörk rösten är. Däremot spelas det 

du säger, dvs innehållet i talet, inte in. VoxLog består av en halskrage med två sensorer, 

denna kopplas med en sladd till en dosa där informationen om röstanvändningen lagras.  

2. Så här använder du VoxLog 

 

Bära VoxLog 

1. Sätt sladden till halskragen i dosans ingång. Sladden dras på insidan av kläderna 

för att inte vara i vägen. 

2. Sätt på dig halskragen så att sensorerna sitter mot halsens framsida, i nivå med 

struphuvudet. För att känna var de ska sitta kan du sätta en hand mot halsen och 

svälja, så känner du hur struphuvudet åker upp och sen ner. Den sensor som sitter 

närmast sladden ska vara på din vänstra sida av halsen.  

3. Dosan skall bäras i fickan eller fästas i byxlinningen. En skyddsväska medföljer 

som kan fästas med en hake i byxor eller i ett skärp.  

 

Göra en inspelning 

1. Håll inne den lilla svarta knappen på VoxLog-dosan tills en lampa lyser RÖTT. När 

du talar ska lampan blinka GRÖNT och RÖTT. Då vet du att inspelningen fungerar. 

2. Stäng av VoxLog genom att hålla inne knappen tills lampan slocknar.  

 

Ladda batteriet på VoxLog 
1. Batteriet laddas genom att du sätter i den medföljande USB-kabeln i ingången på 

undersidan av dosan. Den kopplas ihop med en laddare för vägguttag. Sätt 

väggkontakten i ett vägguttag. Lampan på VoxLog lyser GULT under laddning. 

När lampan slocknat är batteriet fulladdat. 

2. Ladda batteriet till VoxLog-dosan varje natt när du tagit av dig halskragen på 

kvällen.  

 

Kom ihåg! Stäng alltid av VoxLog när du har använt den i 8 timmar. Ladda alltid 

batteriet på natten för att det ska räcka för nästa dags inspelning.  

 

3. När ska VoxLog användas? 



 

 

 

VoxLog ska bäras under din mest röstaktiva tid. Den tas på när du har stigit upp på 

morgonen och tas av efter 8 timmar. Vi vill att du bär VoxLog under 3 dagar, det behöver 

inte vara 3 dagar i följd men helst inom en vecka.  

Ta av dig VoxLog i följande situationer: 

- Vid dusch eller bad (apparaten är inte vattentät!). 

- Vid toalettbesök. 

- Vid träning eller annan hög ansträngning. 

- När du sover/vilar.  

I dessa situationer behöver du inte stänga av VoxLog men om du gör det, kom då ihåg att 

sätta på den igen efteråt. 

4. Så här fyller du i formuläret 

Under tiden för inspelningen ska du fylla i ett formulär där det framgår vilken typ av 

aktivitet och samtal du har ägnat dig åt under dagen. Se mer instruktioner på formuläret.  

5. Kontaktuppgifter till oss 

Om du har frågor eller om du får problem med VoxLog – tveka inte att kontakta oss! För 

att vi ska kunna hjälpa dig så fort som möjligt är det bäst att ringa. Kontakta oss även om 

du t ex blir sjuk eller inte kan genomföra inspelningen av någon anledning. 

Frida: 07X-XXX XX XX 

Nina: 07X-XXX XX XX
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AKTIVITETSDAGBOK  

Aktivitetsdagboken fylls i under tiden för röstinspelningen, ett formulär för varje dag. Detta är 

för att underlätta vår tolkning och analys av röstanvändningen i inspelningen.  

Instruktioner: 

Sätt ett kryss för den typ av aktivitet/samtal som du ägnat dig åt under ett visst klockslag. 

Tiderna är ungefärliga och du kan kryssa i flera olika typer av aktiviteter under samma 

klockslag. Om du har sjungit, spelat teater, hållit föredrag eller använt rösten på något annat 

sätt än i vardagligt samtal kan du kryssa i ”Annat” och gärna ange vilken aktivitet du ägnat 

dig åt.  

  AKTIVITET  

KLOCKSLAG Telefonsamtal Samtal  Annat (vad?) 

6.00    

7.00    

8.00    

9.00    

10.00    

11.00    

12.00    

13.00    

14.00    

15.00    

16.00    

17.00    

18.00    

19.00    

20.00    

21.00    

22.00    

23.00    

24.00    

 

Vilken tid satte du på VoxLog idag? __________________________________ 

Vilken tid stängde du av VoxLog idag? ________________________________ 

 

Hur mycket anser du att du har pratat idag? 

 

lite      mycket
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Resultat, Utvärderingsformulär 

 Poäng per påstående  
  Påstående  1.  Användarvänlighet Medeltal Median 

2 Att ta på sig apparaten var enkelt 3,9 4 
3 Det var besvärligt att anpassa klädsel till VoxLog 3,1 3 
5 Det var enkelt att använda VoxLog 3,8 4 
19 Dosan var enkel att hantera  3,85 4 
22 Det var svårt att fästa dosan vid mina kläder  3,4 4 
 Kategori 3,61 3,8 

 2. Apparatur 
  10 Sladden innebar problem  3,4 4 

11 Sladden hakade fast i saker 3,15 3,5 
12 Halskragen innebar problem 3,7 4 
13 Halskragen klämde 3,45 4 
14 halskragen glappade 3,35 4 
20 Dosan var otympligt stor 3 3 
21 Dosan var för tung 3,65 4 
 Kategori 3,39 3,4 

 3. Instruktioner 
  4 Att komma ihåg att stänga av apparaten har fungerat bra 3,85 4 

6 Att komma ihåg att ladda Voxlog har fungerat bra 3,65 4 
7 Instruktionerna från logopeden har fungerat bra 3,95 4 
8 Jag har förstått hur VoxLog kan ge info om min röst 3,25 4 
9 VoxLog var i enlighet med vad jag förväntat mig 3,2 4 
 Kategori 3,58 3,65 

 4. Upplevelser av VoxLog och omgivning 
  15 Jag upplevde problem med att bära VoxLog synligt 3,7 4 

16 Jag kände att jag ville dölja så mkt av VoxLog som möjligt 3,2 4 
17 Jag fick mycket frågor och kommentarer om halskragen 3,1 3 
18 Jag upplevde kommentarer som besvärande 3,1 4 
 Kategori 3,28 3,15 

 5. Tekniska problem 
  23 Det var tekniska problem med VoxLog 3,9 4 

 Kategori 3,9 3,9 

 6. I helhet 
  1 Att använda VoxLog har fungerat bra 3,45 4 

24 Jag skulle kunna tänka mig att använda VoxLog igen 3,45 4 
 Kategori 3,45 4 
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Antal svar per fråga i utvärderingsformuläret. 

Övriga kommentarer: 

”Jag använde en liten axelväska för dosan. Det kändes obekvämt att ha den fäst i 
kläderna.” 

”Fungerade bra trots att jag inte gillar sladdar och apparater.”  

”Glömde stänga av innan laddning en av dagarna.” 

”Sladden lossnar lätt från dosan.” 

”Man borde kunna reglera halskragen.” 

”Knappen [på dosan] är för liten.” 

”Sladden lossnade ibland, någon typ av hake eller låsanordning borde finnas.” 

”Problem att fästa apparaten i byxfickan, passade bättre i skjortfickan.” 

”Ett intressant projekt att delta i.” 

”Halskragen klämde efter lång tid.” 

”Det var svårt att bära VoxLog när man har mysbyxor på sig.” 

Fråga 
Stämmer 

helt 
Stämmer 

till större del 
Stämmer till 
mindre del 

Stämmer 
inte alls Ingen åsikt Inget svar 

1 15 3 0 0 0 2 

2 18 2 0 0 0 0 

3 0 4 5 10 1 0 

4 18 1 1 0 0 0 

5 16 4 0 0 0 0 

6 16 3 0 0 0 1 

7 19 1 0 0 0 0 

8 11 7 0 0 1 1 

9 12 5 0 1 1 1 

10 1 2 5 12 0 0 

11 1 5 4 10 0 0 

12 0 1 4 15 0 0 

13 1 1 6 12 0 0 

14 0 0 1 16 1 2 

15 0 1 0 18 0 1 

16 1 1 3 13 1 1 

17 1 2 7 9 1 0 

18 0 0 2 14 4 0 

19 18 1 1 0 0 0 

20 3 2 7 8 0 0 

21 1 0 4 15 0 0 

22 1 1 7 11 0 0 

23 0 1 0 19 0 0 

24 12 7 0 0 1 0 


