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1 Introduktion

1.1 Inledning och ämnesval

Det är något visst med talande maskiner. Mitt intresse för syntetiskt tal är något jag delar
med många. Jag har förstått att det måste vara ohyggligt svårt att bygga in röstens alla
egenskaper i ett system som t ex kan konvertera text till tal. I de hittillsvarande försöken att
syntetisera tal tror jag att man inte tagit tillräcklig hänsyn till de paralingvistiska
variablerna, och att det delvis kan vara därför som man ännu inte lyckats få syntetiskt tal att
låta riktigt naturligt. Rösten förmedlar ju som bekant inte bara lingvistiska budskap, utan
den innehåller även en hel del övrig information om talaren, t ex kön, ålder,
kroppsbyggnad, personlighet, hälso- och känslotillstånd, kulturell eller social
grupptillhörighet mm, s k paralingvistisk information.

Talsyntes med olika kön är redan en realitet. Konkateneringssyntes med kvinnliga talare har
blivit allt vanligare, och även om man ännu inte kan byta kön på formant- eller
konkateneringssyntes enbart med enkla parameterinställningar såsom t ex F0-manipulation,
har man kommit en bra bit på väg vad gäller förståelsen av vad det är som skiljer mäns och
kvinnors röster åt1. Även prosodiska variabler som betoning, frasering och fokusering
integreras nu allt mer i talsyntessystemen. Nästa steg skulle kunna vara talsyntes med
manipulerbar ålder. Vad är det som gör att vi uppfattar en röst som äldre eller yngre? Kan
parametrar för människans perception av ålder integreras i talsyntes? Detta väckte min
nyfikenhet redan som B-student i fonetik, och därför föll det sig naturligt att jag i min första
större undersökning skulle titta lite närmare på någon liten aspekt av hur man skulle kunna
förbättra talsyntes.

Ämnet till föreliggande C-uppsats är alltså perception av röstens ålder. Valet gjorde jag då
jag i mitt arbete med segmentering och transkribering av inspelat material från både äldre
och yngre talare i projektet SweDia 20002 lade märke till att äldre talare verkade uppvisa
större variabilitet i rösten än yngre talare beträffande genomsnittlig tonhöjd, röststyrka,
röstkvalitet mm. Yngre rösters tal utmärktes av en betydligt mindre grad av variabilitet, och
jag uppfattade ofta deras röster som mer modala, ”normala” och homogena, utan så många
inslag av knarr, avvikelser från genomsnittlig tonhöjd och med mer jämnt röstläge
(genomsnittlig tonhöjd över en längre tidsperiod).

En annan upptäckt jag gjorde var att flera talare lät betydligt äldre eller yngre än de var, dvs
deras ”talålder” (talets ålder) stämde inte överens med deras biologiska ålder. Hos denna
mer atypiska grupp av talare upptäckte jag en liknande grad av variabilitet hos yngre talare
som jag ansåg lät som äldre, medan äldre talare, vars talålder jag uppfattade som yngre än
vad de var, saknade eller verkade ha en mindre grad av denna variabilitet. Jag bestämde
mig för att undersöka saken närmare.

                                                
1 Se Traunmüller (1989): ’Manipulations in speaker age and sex’ www.ling.su.se/staff/hartmut/manipul.htm.
2 Se www.swedia.nu för mer information. Se även kapitlet ’Material’.
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1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka människors förmåga att uppskatta en persons ålder enbart
genom att lyssna på rösten, samt att undersöka om det föreligger några skillnader mellan
olika grupper av talare (beträffande sambandet mellan talålder och biologisk ålder) och
mellan olika grupper av lyssnare (beträffande förmågan att uppskatta ålder).

Tyngdpunkten ligger alltså på den perceptoriska aspekten av röstens dimensioner. Jag hade
gärna även velat undersöka även den akustiska aspekten, dvs de akustiska korrelaten till
röstens ålder och åldrande, men det skulle ej ha fått plats inom ramen för en C-uppsats. Jag
hoppas få möjlighet att återkomma med en akustisk studie av samma material i min D-
uppsats.

1.2 Frågeställningar

Följande frågor hoppas jag få svar på i min undersökning:

• Hur bra är vi människor på att uppskatta en persons ålder enbart på rösten?
• Hur mycket måste vi höra för att adekvat kunna uppskatta ålder? Räcker ett isolerat
ord?
• Finns det skillnader mellan talares ”talålder” och biologiska ålder, och finns det
skillnader mellan olika grupper av talare i detta avseende, så att vi kan dela in talare i
typiska eller atypiska talare av en viss åldersgrupp?
• Finns det skillnader mellan lyssnare vid uppskattning av ålder, t ex mellan män och
kvinnor, och mellan äldre och yngre lyssnare?

Frågor som jag inte kommer att besvara i föreliggande uppsats, men som jag hoppas kunna
arbeta vidare med i min D-uppsats och senare undersökningar är:

• Vilka är röstens åldersrelaterade akustiska korrelat?
• Är det möjligt att applicera åldersrelaterade parametrar på talsyntes?
• Vilka kriterier (ledtrådar, egenskaper, parametrar) använder vi oss av när vi
åldersbestämmer röster?
• Är det möjligt att perceptoriskt åldersuppskatta syntetiskt tal försett med
åldersrelaterade parametrerinställningar för röstkvalitet och grundtonsfrekvens?
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1.3 Hypoteser

Uppsatsen avser att testa två hypoteser:
1. Jag tror att vuxna människor kan uppskatta en vuxen rösts ålder ±10 år.
2. Jag tror också att det är relativt enkelt att åldersuppskatta en del röster (typiska
röster för sin ålder), men svårare att uppskatta andra (atypiska röster för sin ålder).

Anledningen till detta tror jag ligger i röstens ovan nämnda variabilitet, men innan jag
börjar undersöka ledtrådarna vi använder vid åldersuppskattning, dvs de akustiska
egenskaperna, vill jag testa om mina hypoteser stämmer.

1.4 Formalia

Fotnot före avslutande punkt syftar på hela meningen, medan fotnot efter avslutande punkt
syftar på hela ovanstående delen av stycket.

1.5 Tack

Jag vill först av allt tacka Gösta Bruce för utmärkt handledarskap. Ett stort tack också till Per
Lindblad och Elisabeth Zetterholm, vilka läste en tidigare version av min C-uppsats, och som
med sin kunskap och sina erfarenheter bidrog till många förbättringar, både innehållsmässigt
och stilistiskt. Sist, men inte minst, vill jag tacka alla som deltog i mitt perceptionstest, och som
därigenom gjorde denna studie möjlig.
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Del 1.  Teoretisk bakgrund och tidigare forskning

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Röstens åldrande

Flera av röstens anatomiska, fysiologiska och biokemiska åldersförändringar kan mätas
akustiskt och förnimmas auditivt/perceptoriskt. Även om det återstår mycket forskning, fr a
kring den normala, icke-patologiska röstens åldrande, har forskare hittat en hel del
förändringar som är direkt eller indirekt åldersrelaterade3. De akustiska och perceptoriska
dimensionerna som främst brukar omnämnas i litteraturen4 i dessa sammanhang är:

1. Grundtonsfrekvens (F0) – Röstläge och tonhöjd
2. Intensitet – Röststyrka
3. Jitter och shimmer – Skrovlig röst
4. Formantfrekvenser och spektral lutning - Röstkvalitet
5. Duration och pausering - Talrytm och tempo (timing)

Dessutom tillkommer lexikala, grammatiska, syntaktiska och prosodiska egenskaper, samt
ett flertal psykologiskt och socialt betingade faktorer som påverkar rösten, och som
kommer att beskrivas närmare i slutet av detta kapitel.

2.2 Grundtonsfrekvens (F0) – Röstläge och tonhöjd

Under barndomen växer hela kroppen, och således även talapparaten, dvs
andningsapparaten, struphuvudet och artikulationsapparaten. Vuxna individer får som
konsekvens därav lägre grundtonsfrekvens (F0) och en mörkare klangfärg på rösten.
Skillnaden i röstläget5 mellan män och kvinnor beror på att pojkars struphuvud och
ansatsrör i början av puberteten växer kraftigt, medan de bara ökar obetydligt i storlek hos
flickor.

Stämläpparnas massa växer fram till vuxen ålder. Fonationsfrekvensen sjunker därför
kontinuerligt i barndomen. Efter puberteten fortsätter röstläget att sjunka, men mycket
långsammare, och efter ca 50-års ålder är sänkningen obetydlig. Anledningarna till att
röstläget förändras efter medelåldern är inte fastställda, men man tror att flera faktorer kan
påverka. Struphuvudet förändras med åldern såtillvida att bindväven hårdnar, och brosken,
som hos nyfödda är mjuka, börjar förbenas redan i 20-årsåldern (sköld- och ringbrosk)
respektive 40-årsåldern (kannbrosk), för att sedan vid mycket hög ålder även förkalkas.
Musklerna i struphuvudet förtvinar, och nervkontrollen försämras. Ligamentens elasticitet
                                                
3 Vissa data har dock hämtats från kliniska undersökningar, och fortfarande spekuleras det en hel del i brist på
tillförlitliga forskningsresultat.
4 Jag har här utökat Holliens (1978) indelning med en del akustiska och perceptoriska korrelat.
5 Termen ’röstläge’ bör endast användas när man avser genomsnittlig tonhöjd under en längre tid än ett par
stavelser (Lindblad 1992).
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minskar, slemhinnorna förtunnas och torkar ut, och vätskeanhopningar (sk ödem) kan
bildas i stämläpparna. Alla dessa faktorer tros alltså påverka röstläget på olika vis.
Uttorkning av stämläpparna, som då får mindre massa, kan leda till en höjning av F0 så att
rösten blir ljusare igen. Det motsatta, dvs mörkare röst pga en sänkning av F0, kan inträffa
bl a pga vätskeanhopning i stämläpparna. (Lindblad 1992)

Äldre människors försämrade nervkontroll påverkar också rösten, så att den kan bli instabil.
Flera forskare har även rapporterat om en ökande F0-variabilitet och ett reducerat totalt F0-
omfång med stigande ålder (Hollien 1987).

I klimakteriet minskar produktionen av manligt könshormon hos män. Detta kan liknas vid
en mycket mild form av omvänd pubertet, och skulle eventuellt kunna ge högre F0 och
därmed ljusare röst. Kvinnor påverkas mycket mindre av klimakteriellt relaterade
röstförändringar, och man kan säga att mäns och kvinnors röster blir mer lika varandra
igen, precis som de var mer lika varandra före puberteten.

Kvinnors röster kan, när de blir äldre, påverkas av flera olika typer av förändringar
beträffande grundtonsfrekvens. Hos vissa kvinnor håller sig F0 relativt konstant efter 60-
årsåldern, medan andra uppvisar en mindre sänkning av F0. Hos ytterligare en grupp av
kvinnor sjunker först F0 för att vid mycket hög ålder stiga igen (Decoster 1998, Hollien
1987).

Det totala röstomfånget i frekvensled verkar minska med stigande ålder. Dock har det visat
sig att knarr, som ju är den mänskliga röstens lägsta register på frekvensskalan, förekommer
i högre utsträckning hos äldre individer. Darr eller darrning, som kan vara en konsekvens
av knarrig röst, verkar även det vara vanligare hos äldre människor.

2.3 Intensitet – Röststyrka

Även andningsapparatens funktioner försämras vid hög ålder. Bröstkorgen ändrar form och
blir konkav (senile kyphosis), bronkerna och lungorna sjunker gradvis längre ner i
bröstkorgen, och skelettet blir stelare. Andningsmusklerna försvagas, och lungorna blir
mindre elastiska. Andningen blir helt enkelt mindre effektiv. Detta påverkar bl a röstens
intensitet. Vitalkapaciteten (mängden luft som en person kan andas ut (med ansträngning)
efter full inandning) minskar, enligt vissa forskare upp till mellan 40 och 50%. Minskar gör
även det subglottala och intraorala lufttrycket, samt stämläpparnas svängningsamplitud.
Detta antas i sin tur ge lägre intensitet och röststyrka (Segre 1971). Noteras bör dock att det
bara är en liten del av inandningsluften som används vid produktion av normalt tal (Hollien
1987). Vissa forskare menar däremot att röststyrkan ökar hos äldre, också hos individer
som inte lider av nedsatt hörsel, medan ytterligare en del forskare inte tror att
andningsapparatens försämrade funktionalitet hos äldre nämnvärt påverkar rösten. Det
verkar alltså forfarande vara oklart i vilken grad andningsapparatens åldrandeprocess
påverkar röstens intensitet (voice output).
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Att det hos vissa äldre uppträder hörbara andningsljud när de talar, kan möjligen vara ett
patologiskt fenomen.

2.4 Jitter och shimmer – Skrovlig röst

Skrovlig röst, med jitter (oregelbundenheter i periodlängd) och shimmer
(oregelbundenheter i amplitud) som direkta akustiska korrelat, finner man betydligt oftare
hos äldre röster, och det tycks inte finnas några skillnader mellan män och kvinnor i detta
avseende. Både den totala mängden och den interindividuella variabiliteten (baserad på
standardavvikelse) av jitter verkar betydligt större hos äldre talare (Linville 1987).

2.5 Formantfrekvenser och spektral lutning - Röstkvalitet

Vid hög ålder förändras kroppen genom bl a förslappning och intorkning. Detta påverkar
även struphuvudet (inklusive stämläpparna) och artikulationsapparaten. Musklerna
försvagas. Stämläpparnas elasticitet minskar med tilltagande ålder, vilket leder till större
spektral lutning, dvs en minskning av energi på högre frekvenser. Då övertonerna inte hörs
lika tydligt längre ger detta intrycket av en mer klangfatting röst. Även vissa formanters
amplitud kan sjunka vilket också påverkar klangfärgen. Förändringar i
artikulationsapparaten, bl a ett kontinuerligt växande kraniofacialt komplex i vuxen ålder,
kan leda till att resonanserna i ansatsröret förändras med bl a lägre formantfrekvenser som
följd (Linville 1987). Detta påverkar klangfärgen, som kan bli mörkare. Ytterligare
akustiska förändringar, såsom en mindre amplitudskillnad mellan första och andra deltonen
hos kvinnor, samt en planare spektral lutning i området mellan 0 och 5 kHz för vissa
vokaler hos äldre män och kvinnor har iakttagits av en del forskare (Decoster 1998).
Tilläggas bör att formantfrekvenserna och den spektrala lutningen inte är de enda akustiska
korrelaten till röstkvalitet, men de anses dock tillhöra de viktigaste.

De biokemiska förändringarna som kan uppstå vid hög ålder och deras påverkan på rösten
verkar inte dokumenterade i lika hög grad som de fysiologiska. Dock tror man att
förändringar i sköldkörteln, som bl a producerar de två ämnesomsättningshormonerna
thyroxin (T4) och trijodthyronin (T3), kan påverka rösten i viss utsträckning, och detta kan
leda till hes och djup röst (Netdoktor.se). Även det så kallade thyroideastimulerande
hormonet (TSH), som bildas i hypofysen och som reglerar ämnesomsättningen kan ha viss
effekt på rösten. Minskad produktion av könshormon, som inträffar i klimakteriet hos både
kvinnor och män, kan, vilket nämndes ovan, påverka rösten på flera sätt. T ex upplever
professionella sångare att de förlorar kraft och ”briljans”, och att förmågan att nå höga toner
minskar när de blir äldre (Hollien 1987).

Att äldre människor får sämre kontroll över finmotoriken i de många små musklerna i
larynx, bl a pga de fysiologiska förändringarna i struphuvudet, skulle enligt en del forskare
kunna leda till läckande röst och tonlöshet (unvoicing), fr a ord- eller frasfinalt. Dock skulle
det faktum att fonationen upphör i slutet av ord eller fraser hos många äldre även kunna
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bero på försvagade muskler i stämläppar eller andningsapparaten, eller på att det används
mer eller mindre omedvetet som en prosodisk markör för finalitet.

2.6 Duration och pausering - Talrytm och tempo (timing)

Taltempot sjunker och vokalers maximalduration i löpande tal ökar med stigande ålder
(Ptacek & Sander 1966). Lägre taltempo kan bero på att nervkontrollen, den motoriska
kontrollen och den sensoriska feedbacken (återkopplingen) försämras. Talaren prioriterar
då ofta tydlighet framför hastighet, och sänker således tempot för att hinna artikulera och nå
de akustiska målvärdena. Nedsatt sensorisk feedback skulle kunna vara en av anledningarna
till att äldre människors frasering och pausering ibland uppvisar ovanliga mönster och
längre durationer. Dock förekommer avvikande pauserings- och fraseringsmönster även hos
individer med dysartri (artikulationssvårigheter som beror på nervstörningar), så det är svårt
att direkt relatera dessa fenomen till åldrandet. Att lästempot ofta blir långsammare med
stigande ålder kan även förklaras med synförsämring. Generellt påverkas både den
motoriska, mentala och intellektuella förmågan när man blir äldre, så att man t ex både rör
sig och tänker långsammare. Dessutom försämras den auditiva feedbacksmekanismen hos
en del äldre personer pga nedsatt hörsel.

2.7 Övriga faktorer

Språk utvecklas kontinuerligt. Ständigt tillkommer nya ord, strukturer och prosodiska
mönster mm, och deras äldre motsvarigheter blir ofta mer eller mindre omoderna. En
persons ordval, syntax, grammatik och prosodi kan ge viktiga ledtrådar om dennes ålder
eller åtminstone vilken generation personen tillhör. Dessa ledtrådar kan man fr a använda
sig av när man hör ett längre stycke av en talare, och är alltså inte aspekter av rösten i sig.
Vid åldersbedömning utifrån stimuli bestående av vokaler eller enstaka isolerade ord får
man dock oftast lita till andra ledtrådar.

Man är inte äldre än man känner sig. Detta talesätt kan även appliceras på röstens åldrande.
Det finns biologiskt lika gamla röster som skiljer sig ganska mycket perceptoriskt, dvs
personers talålder stämmer olika bra överens med deras biologiska ålder.

Våra röster åldras dock ofrånkomligen, om än med olika individuell hastighet. Rösten, i
synnerhet vid fonation, består inte bara av struktur och funktion, utan även av attityder,
emotioner och beteenden. Till dessa indirekt påverkande faktorer hör bl a individens
verklighetsuppfattning, sökandet efter ett meningsfyllt liv, diet, konsumtion av medicin,
alkohol och tobak, kommunikativt beteende, kognition och emotion. Dessa psykologiska,
utbildningsrelaterade, kulturella och sociala faktorer bidrar också till röstens karaktär och
påverkar därför lyssnaren vid åldersbestämning (Decoster 1998).
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2.8 Sammanställning av åldersrelaterade röstförändringar

Mycket av litteraturen kring röstens åldrandeprocess är fortfarande ostrukturerad, och det
verkar vara svårt att relatera forskningsresultat direkt till den åldrande rösten (Hollien
1987). Jag har ändå försökt mig på en sammanställning av ett antal röstförändringar som
kan hänföras till åldrandet. Observera att listan ingalunda gör anspråk på att vara komplett,
utan endast består av exempel och förslag från referenslitteraturen samt några egna
gissningar, nedan markerade med ’?’.
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A. Sublaryngal förändring av rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK

Andnings-
apparaten

Lungvolymen minskar (bröstkorgen blir
konkav, skelettet blir stelare, lungornas
elasticitet minskar)

Ev. lägre intensitet Ev. lägre röststyrka

Vitalkapaciteten minskar Ev. lägre intensitet Ev. lägre röststyrka
Lägre svängningsamplitud i stämläpparna Ev. lägre intensitet Ev. lägre röststyrka

B. Laryngal förändring av rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK

Struphuvudet Växer (fram till 20 års
ålder)

Lägre F0 Lägre genomsnittlig
tonhöjd

Brosken förbenas och
förkalkas

Reducerat totalt F0-omfång? Reducerad tonal
variabilitet?

Bindväven hårdnar Reducerat totalt F0-omfång? Reducerad tonal
variabilitet?

Stämläpparna Växer (större massa fram
till 20 årsålder)

Lägre F0 Lägre genomsnittlig
tonhöjd

Uttorkning (ger mindre
massa)

Högre F0 Högre genomsnittlig
tonhöjd

Vätskeanhopning (ger
större massa)

Lägre F0 Lägre genomsnittlig
tonhöjd

Elasticiteten minskar Större spektral lutning (svagare
övertoner)

Klangfattig röst

Motorisk och sensorisk-
kontroll försämras (bl a
pga förtvinande muskler)

F0-variabilitet, jitter, shimmer,
skillnader i periodicitet och
deltoner-till-brus-förhållandet6

Instabil röst, bl a knarr,
läckande röst, darr,
skrovlig röst

C. Supralaryngal (artikulatorisk) förändring av rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK

Artikulations-
apparaten

Växer (även i vuxen
ålder)

De genomsnittliga
formantfrekvenserna sjunker

Mörkare klangfärg

Motorisk och sensorisk
kontroll försämras

Vokaldurationer, VOT och
pauser förlängs, större
variabilitet

Långsammare tal, viss
klangförändring, instabil
röst

Det intraorala lufttrycket
minskar

Ev. lägre intensitet Ev. lägre röststyrka

D. Hormonell (biokemisk) förändring av rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK

Sköldkörteln Produktionen av de två
ämnesomsättningshormonerna, tyroxin
(T4) och trijodthyronin (T3) minskar.

Lägre F0 Hes och djup röst
(Netdoktor.se)

Könshormon Produktionen ökar i puberteten Lägre F0 Lägre genomsnittlig tonhöjd
(gäller fr a män) Produktionen minskar i klimakteriet Ev. högre

F0?
Ev. högre genomsnittlig
tonhöjd?

Tabell 2.1 A-D. Några åldersrelaterade anatomiska/fysiologiska, akustiska och perceptoriska
röstförändringar.

                                                
6 Harmonics-to-noise ratio (Decoster 1998).
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3 Tidigare forskning

3.1 Laryngala och supralaryngala ledtrådar vid åldersbedömning

De flesta forskare verkar vara överens om att röstens åldersrelaterade laryngala och
supralaryngala förändringar påverkar talets akustiska och perceptoriska egenskaper. Att
otränade eller oerfarna (naiva) lyssnare som får höra på inspelningar av talare kan uppskatta
deras biologiska ålder på ±5 år (Hollien 1987) eller åtminstone ±10 år är forskare också
överens om, liksom att lyssnaren vid åldersbedömning verkar använda både laryngala och
supralaryngala akustiska ledtrådar, där de laryngala troligen dominerar (Jacques och
Rastatter 1990). Trots dessa forskares antaganden verkar resultaten i deras studier inte bli
riktigt lika bra som deras teorier. Man är ofta nöjd när man kan rapportera resultat som är
bättre än slumpen, trots att de ligger långt från en 100% förmåga att uppskatta ålder, och
enligt min tolkning av deras resultat är det inte alls särskilt uppenbart att vi människor kan
uppskatta en persons ålder på ±5 år. Detta visar bl a Jacques & Rastatters samt Linvilles
undersökningar som jag kommer att redogöra för nedan.

Här följer nu en kortfattad genomgång av några studier av perception av ålder som kan vara
intressanta att jämföra med min egen undersökning. I en del undersökningar har man
använt sig av flera typer av stimuli. Ptacek och Sander (1966) använde t ex både utdragna
vokaler och längre upplästa stycken bestående av 53 lättlästa ord, som spelades upp både
framlänges och baklänges. I Traunmüller och van Bezooijens (1994) studie förekom
yttranden från intervjuer med en genomsnittlig duration på ca 6 sekunder. Ofta är det dock
endast utdragna vokalljud som används. I flera fall har man delat in stimuli i viskade (utan
F0, fast med formanter) och fonerade (med både formanter och F0). Många studier verkar
alltså ha haft betydligt mer begränsade stimuli än de jag använder. Jag tror ändå att en hel
del tidigare studier kan ha viss relevans för min undersökning, eftersom mycket av
informationen om talaren vad gäller kön, ålder mm brukar finnas i vokalerna (Lindblad
1992).

Flertalet studier i litteraturen verkar också ha haft betydligt färre svarsalternativ vad gäller
åldern. Ofta ombads lyssnarna endast dela in talarna i två (t ex Jacques & Rastatter), tre (t
ex Linville) eller fyra (t ex Traunmüller & van Bezooijen 1994) åldersgrupper. Detta bör
naturligtvis ha påverkat resultatet, och måste tas med i beräkningarna vid en jämförelse
med min egen undersökning.

Jag kommer att redogöra något mer i detalj för två av studierna med endast vokaler som
stimuli, som båda verkade mycket intressanta, nämligen Richard D. Jacques och Michael P.
Rastatters undersökning ’Recognition of Speaker Age from Selected Acoustic Features as
Perceived by Normal Young and Old Listeners’ samt Sue Ellen Linvilles studie ’Acoustic-
Perceptual Studies of Aging Voice in Women’. Övriga studier presenteras här endast i valda
delar samt mycket kortfattat.
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3.2 Jacques och Rastatters studie av vissa akustiska drags bidrag vid åldersbedömning

Richard D. Jacques och Michael P. Rastatter (1990) gjorde en av rapporten att döma
mycket väl förberedd och grundligt genomförd åldersuppskattningsundersökning med 32
lyssnare, både män (16) och kvinnor (16), och både äldre (16 st. med en medelålder på 70
år) och yngre (16 st. med en medelålder på 20,5 år). Tre typer av stimuli användes:
fonerade, viskade och filtrerade ’steady states’ (utan formanttransitioner) av tio olika
vokaler, inspelade av 40 både äldre och yngre talare. Totalt utgjordes materialet alltså av
1200 (!) stimuli (40 talare x 10 vokaler x 3 stimulityper), som lyssnarna ombads dela in i
två åldersgrupper: under 25 år (yngre) eller över 70 år (äldre). Procentvärden räknades ut
för de fyra lyssnargruppernas korrekta åldersuppskattningar för samtliga stimuli. En
variansanalys (Anova) utfördes på de rätta bedömningarnas procentvärden för varje vokal
och stimulityp för både äldre och yngre talare. Undersökningen gav bl a följande intressanta
resultat:

• Yngre lyssnare var bättre på att bedöma de yngre talarna än de äldre talarna när de hade
tillgång till F0 som ledtråd (7% bättre för fonerade stimuli, 5% bättre för filtrerade). De
viskade stimulina gav dock ungefär samma resultat för både äldre och yngre talare.
• Skillnaderna i vokalkvaliteten hos de 10 olika vokalerna verkade inte påverka
åldersindelningen hos de yngre lyssnarna. Detta skulle kunna innebära att yngre lyssnare
inte använder de ledtrådar som formantfrekvenserna hos olika vokalljud ger vid
åldersuppskattning.
• De äldre lyssnarna verkade generellt ha svårare att bedöma ålder än de yngre lyssnarna,
något som försökte hänföras till att vissa förändringar i talbearbetning sker vid hög ålder.
Dessa påverkar i sin tur förmågan att använda sig av utvalda akustiska drag vid
åldersuppskattning. Fr a förmågan att använda sig av F0 vid åldersbedömning minskar med
stigande ålder, menar man.
• Både äldre och yngre lyssnares förmåga att med de viskade stimulina som hjälp
åldersgruppera yngre talare visade sig lyckas i 57,8% av fallen. Det var alltså lika svårt för
äldre som yngre lyssnare. Detta tyder på att de supralaryngala ledtrådarnas inverkan förblir
konstanta med stigande lyssnarålder, medan förmågan att utnyttja grundtonsfrekvensen som
ledtråd försämras.
• Äldre lyssnare hade ungefär lika svårt att bedöma alla tre typer av stimuli för de yngre
talarna, medan de äldre talarnas viskade stimuli gav 10% sämre resultat än de fonerade och
filtrerade exemplena. I hela 60% av fallen trodde de äldre lyssnarna att de viskade stimulina
från äldre talare tillhörde den yngre talargruppen. Detta skulle kunna tyda på att äldre
lyssnare inte kan tillgodogöra sig information om äldre talares ålder enbart med hjälp av
ledtrådar som betingas av resonans.
• Samtliga lyssnare hade lättare att korrekt åldersgruppera yngre talare än äldre talare, vilket
tyder på att yngre talare kanske saknar vissa drag som ofta uppträder hos äldre talare. Då
det endast var ”stabila” formantfrekvenser som undersöktes i denna studie, och eftersom
forskare menar att det sker förändringar i ansatsröret och tungan när man blir äldre, hoppas
man att det i framtida forskning även ska ingå åldersperceptionsstudier med
formanttransitioner i både CV och VC-sekvenser som stimuli för att försöka få mer
information om de akustiska dragens relativa bidrag vid perception av talares ålder.
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• De fonerade stimulina gav alltså bäst resultat, följt av de filtrerade (endast F0), och till sist
de viskade stimulina. Dessa resultat tyder på att laryngal F0 var den dominerande ledtråden
vid åldersuppskattning. F0 dominerade som ledtråd oavsett vokal, lyssnarålder eller
talarålder. I de viskade stimulina var resultaten för yngre talare 57,8% och för äldre talare
58,5%, medan de filtrerade vokalljudens resultat var 73,3% för yngre talare och 68,3% för
äldre talare. Skillnaderna mellan de fonerade och de filtrerade resultaten var överlag mycket
små (1-3%). En möjlig slutsats är att resonans (formantfrekvenserna) visserligen kan bidra
något, men att den huvudsakliga ledtråden vid åldersbedömning är grundtonsfrekvensen
(F0).

3.3 Linvilles akustisk-perceptuella studie av kvinnors ålder

Linville (1987) undersökte både fonerade och viskade stabila (’steady state’) vokaler
uttalade av 75 kvinnliga röster indelade i tre åldersgrupper: yngre (25-35), medelålders (45-
55) och äldre (70-80). Dessa studerades med tanke på följande fyra akustiska variabler:

1. Genomsnittlig (medelvärde för) F0
7

2. Standardavvikelse för F0 (F0SD)
3. Jitter (små periodiska variationer i stämläppsvibrationerna vid fonation)
4. Resonansfrekvensmaxima för F1 och F2

All genomsnittlig F0 för talarna i undersökningen begränsades till ett intervall på 40 Hz för
att inte lyssnarna skulle kunna använda sig av denna ledtråd vid åldersbedömningen8. Man
trodde nämligen att denna begränsning skulle vara tillräcklig för att genomsnittlig F0 skulle
bli en värdelös ledtråd för lyssnarna i denna studie, men det visade sig att man hade fel (se
nedan).

Efter en akustisk analys med tanke på ovan nämnda variabler fann man följande:

• Genomsnittlig F0SD var avgjort högst i den äldre gruppen. De yngre grupperna uppvisade
inte några större inbördes skillnader. De äldre rösterna uppvisade även större variabilitet
inom gruppen än övriga grupper.
• Jitternivåerna tenderade att uppvisa större variabilitet i den äldre gruppen, men i
genomsnitt fann man inte mer jitter i den äldre gruppen än i de yngre grupperna. Endast de
allra äldsta rösterna uppvisade mer jitter.
• Både F1 och F2 sjönk fortlöpande med stigande ålder. F1 sjönk betydligt mellan ung vuxen
ålder och hög ålder, och visade sig vara den näst viktigaste variabeln vid åldersbestämning.
Även F2 sjönk avsevärt, men inte lika mycket som F1. Att de äldre kvinnorna uppvisade
lägre formantfrekvensvärden skulle enligt Linville kunna bero på antingen anatomiska
förändringar i ansatsröret (t ex pga en kontinuerlig utvidgning av det kraniofaciala

                                                
7 Punkt 1 till 3 gäller endast de fonerade vokalerna.
8 Det verkar inte ovanligt att man begränsar vissa variabler i en undersökning. T ex höll Ptacek och Sander
(1966) både F0 och taltempo inom vissa kontrollerade gränser i sin undersökning för att förmå lyssnarna att
lita mer till ledtrådar som relaterade till röstkvalitet och stabilitet (jitter och shimmer) i sin bedömning av
talarnas ålder.
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komplexet under vuxen ålder) eller på systematisk variation i vissa artikulatoriska
beteenden med stigande ålder.

Två lyssnargrupper bestående av 31 kvinnor (16 äldre och 15 yngre) fick sedan dela in
rösterna i en av de tre åldersgrupperna. Undersökningen gav flera intressanta resultat:

• Yngre lyssnare uppnådde bäst resultat (51% för fonerade, 43% för viskade, mot de äldres
45% för fonerade och 38% för viskade). Båda grupperna uppnådde dock bättre resultat än
det sannolikhetsvärde slumpen skulle ha gett, dvs 33%. Båda grupperna var bättre på att
åldersbestämma fonerade vokaler än viskade.
• Många röster placerades i fel åldersgrupp av lyssnarna. Det hände att en äldre talare
placerades i den yngsta gruppen av de flesta lyssnarna. Detta skulle kunna bero på den
större inbördes F0-variabiliteten inom den äldre gruppen talare.
• Det perceptuella korrelatet till F0SD antas i denna undersökning kunna vara darr (vocal
tremor) och ”wobbling”9, som väl närmast kan översättas med ”svängande”, ”gungande”,
och” vinglande”. F0SD visade sig vara den viktigaste variabeln för ålderbestämning hos de
unga lyssnarna, men bara den 4:e viktigaste bland de äldre lyssnarna. Linville finner alltså
att yngre och äldre lyssnare delvis använder sig av olika ledtrådar (variabler) vid
åldersbedömning.
• Medan de äldre lyssnarna använde sig av flera ledtrådar för att bedöma ålder i de fonerade
exemplen; både resonans och grundtonsinformation, litade de yngre nästan uteslutande till
genomsnittlig F0 och F0SD, och bortsåg från de resonansförändringar som kunde avläsas
hos de äldre rösterna.
• Båda lyssnargrupperna använde F1 som huvudledtråd när de bedömde de viskade
vokalerna. Ju lägre F1 desto högre uppskattad ålder. Detta indikerar att det med åldern
inträffar förändringar i kvinnors resonansegenskaper med perceptorisk innebörd för
lyssnaren.
• Ingen av lyssnargrupperna verkade använda sig av jittervärden i någon större utsträckning
vid åldersbedömning, vilket indikerar att skrovlig röst (roughness) inte, som flera forskare
menar att jitter är ett akustiskt korrelat till, fungerar som ledtråd vid rösters ålder, i alla fall
inte när materialet består av vokaler.
• Flera äldre talare med höga F0SD-värden uppvisade relativt små jittervärden. Detta skulle
kunna vara en anledning till att lyssnare vid åldersbestämning av röster litar mer till F0-
variationer, som ju kan sägas vara grövre grundtonsfrekvensförändringar över lite längre
tidsperioder, framför jitter, som ju är små förändringar från period till period.
• Trots det begränsade omfånget (±20 Hz, dvs mindre än 2 halvtoner) på genomsnittlig F0

hos stimuli, visade sig denna variabel vara en viktig ledtråd för åldersbedömning av
kvinnliga röster. Resultaten visar att båda lyssnargrupperna använde sig av den F0-variation
som trots allt fanns tillgänglig, även om den var minimerad, när de uppskattade ålder.

                                                
9 Även termer som ”wow” och ”flutter” används ibland, både om patologiska och normala röster.
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3.4 Några övriga intressanta iakttagelser från tidigare studier

Vad gäller fonerade vs viskade stimuli finns det fler undersökningar som stöder de båda
ovan i mer detalj beskrivna studiernas resultat.
• I en studie av Linville och Fischer (1985) förnam en grupp yngre kvinnor fonerade stimuli
som äldre när de uppvisade lägre F0 och högre variabilitet (jitter, dvs oregelbundenheter i
periodlängd), och med viskande stimuli var det röster med lägre F1 som förnams som äldre
av dessa yngre kvinnor.
• Resultaten från Traunmüller och van Bezooijens (1994) undersökning av perception av
barns ålder och kön visade att standardavvikelsen hos lyssnarna ökade markant för den
stimulitypen som saknade F0 (i detta fall återsyntetiserade yttranden med brus och med
formantfrekvenserna intakta).

Stimulidurationer borde rimligtvis påverka resultatet i en åldersperceptionsstudie. Ju mer av
en talare man får lyssna på desto lättare bör det bli att bedöma åldern. Dock visar en del
forskning att det inte behövs så många sekunder för att man ska kunna avgöra åtminstone
om en röst är gammal eller ung.
• I en av Decosters (1998) delundersökningar (den tredje) lyssnade unga logopeder (speech
therapists) i ett test på flera olika röstpar bestående av en gammal och en ung röst och
ombads då bedöma vilken röst som kom först, den äldre eller den yngre, och sedan
etikettera paren med antingen ’ung-gammal’ eller ’gammal-ung’. Här räckte det med två
utvalda sekunder av ett utdraget [a] för att resultatet skulle bli rätt i nästan samtliga fall.
• I Jacques och Rastatters (1990) undersökning användes stimuli med ännu kortare
segmentdurationer: 500 ms, medan Ptacek och Sander (1966) i sin vokaldel använde sig av
4 s långa vokaler.

Det verkar finnas ett samband mellan lyssnarens ålder och talarens ålder, och avståndet
mellan lyssnarens och talarens ålder kan enligt flera forskare vara en viktig faktor när man
bedömer förhållandet mellan uppskattad ålder och biologisk ålder.
• Flera forskare har noterat att äldre röster ofta underskattas (bedömdes som yngre) vid
åldersbedömning. Hartman (1979) lade märke till att äldre talares ålder (fr a över 50) ofta
underskattades av lyssnare. Lyssnare i ”collegeåldern” underskattade avsevärt äldre talares
ålder, men tenderade att överskatta (bedöma som äldre) yngre talares ålder något i en
undersökning av Shipp och Hollien (1969).
• Hollien och Tolhurst (1978) föreslog, bl a med tanke på dessa resultat, att lyssnaren är
förhållandevis bra på att åldersbestämma en röst endast om lyssnaren är i ungefär samma
ålder som talaren.
• Kreiman och Papcun (1985) rapporterade att äldre lyssnare i en undersökning hade svårt
att bedöma yngre talares ålder, och menade att det dels kunde bero på äldre lyssnares
försämrade förmåga att uppskatta ålder, och dels på deras brist på erfarenhet av unga röster,
dvs att äldre lyssnare sällan får tillfälle att lyssna på yngre röster.
• Huntley, Hollien och Shipp (1987) fann i en undersökning att lyssnarens ålder påverkar
åldersbedömningens precision, fr a hos de yngsta respektive de äldsta lyssnargrupperna.
Det hände t ex att lyssnare i ungdomsgruppen (9-15 år) uppskattade en 25-årig talares ålder
till hela 40 år. De menade att detta kan bero på att yngre lyssnare uppfattar de flesta talare
som äldre än dem själva. På samma sätt uppfattade de äldre lyssnarna (60-84 år) de flesta
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talare som yngre än dem själva. Däremot var de mellanliggande lyssnargrupperna i denna
undersökning, som alltså bestod av yngre (20-30 år) och medelålders (40-50 år) vuxna,
bättre på att uppskatta ålder. Detta berodde antagligen på att talarna oftare var mer
jämngamla med lyssnarna, eftersom de själva befann sig på en ”medelåldersnivå” och det
aldrig blev någon lika stor skillnad mellan lyssnarens och talarens ålder som hos de mer
”extrema” åldersgrupperna av lyssnare. Denna relativt större förtrogenhet med talarnas
ålder bidrog till en mer precis bedömning. Ju större åldersskillnad mellan talaren och
lyssnaren det är, desto svårare verkar det alltså vara att korrekt bedöma åldern.
• Det finns dock forskning som inte stödjer teorin om sambandet mellan lyssnarens ålder
och talarens ålder, bl a Huntley, Hollien & Shipp (1987) och Kukol, Hutchinson & Duane
(1980). Kukol fann att varken lyssnarens ålder eller kön påverkade åldersperceptionen.

Tendenser till skillnader i åldersbedömningsförmågan mellan grupper av lyssnare förefaller
finnas enligt en del forskare, medan andra hävdar motsatsen.
• Hartman (1979) noterade t ex att kvinnor genomgående var bättre än män på att
åldersbestämma röster. I Jacques och Rastatters undersökning (se ovan) pekar dock
resultaten i motsatt riktning. Här är både äldre och yngre män något bättre på
åldersuppskattning än motsvarande grupper av kvinnor.
• En undersökning av Linville och Korabic (1990) visade att äldre lyssnare är sämre än
yngre på att åldersbestämma talare. De äldre lyssnarna använde även ett större antal
akustiska ledtrådar vid åldersbedömningen än yngre, men man kunde inte svara exakt vad
detta berodde på.

Det verkar som om artikulatoriska/akustiska faktorer hos talaren kan påverka perception av
ålder.
• Schwartz och Rine (1968) rapporterade att när punkten för den maximala
tungförträngningen rör sig framåt i munhålan hos talaren, minskar lyssnarens förmåga att
uppskatta ålder.
• Jacques och Rastatter vederlade dock detta i sin undersökning (se ovan).

Ptacek och Sander ställde även en del avslappnade och informella frågor till sina lyssnare
angående vilka ledtrådar de anser att de använt sig av vid åldersbedömning. De flesta
ledtrådarna gällde dock endast den testdelen med de lästa styckena. Dock bör svaren pga av
sin avslappnade form endast betraktas som kuriosa, menar Ptacek och Sander, som
dessutom betonar att lyssnare kan vara ganska omedvetna om, och därmed oförmögna att
minnas eller återge, vilka ledtrådar de använt sig av vid åldersuppskattning. Följande
ledtrådar ansåg sig lyssnarna ha använt sig av:
• Frasering och tal/lästempo, där äldre uppvisade lägre tempon (7 av 10 lyssnare)
• Flyt och tvekan, där äldre hade en högre grad av tvekan (5 av 10 lyssnare)
• Kvalitetsskillnader, t ex heshet, pressad röst eller tillfällig tonlöshet (voice breaks), som
förekom oftare hos äldre talare (8 av 10 lyssnare)
• Tonhöjdsskillnader (skillnader i grundtonsfrekvens), där äldre talare uppfattades som att
ha lägre tonhöjd och mindre variabilitet i tonhöjden. (7 av 10 lyssnare)
• Vitalitet och intensitet, där de äldre talarna utmärktes av att ha en lägre grad av dessa (4
av 10 lyssnare).
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Del 2.  Denna studie

4 Material

Den mesta forskningen inom det här området har använt sig av betydligt enklare stimuli än
ord. Ofta består materialet av s.k. ’steady states’ (stabila ljud utan formanttransitioner) av
vokalljud med varierande duration, som antingen uttalas fonerade eller viskade. Det har
också förekommit studier där stimuli bestående av hela yttranden (Traunmüller & van
Bezooijen 1994) eller längre stycken med läst tal (Ptacek & Sander 1966) använts. Att
materialet till den här undersökningen istället för vokaler eller längre stycken består av
isolerade ord har flera orsaker. Dels var det just åldersrelaterade egenskaper hos isolerade
ord som från början gav upphov till hypotesen om sambandet mellan stigande ålder och
ökande variabilitet i röstkvaliteten. Dels verkade forskning med längre stycken ge mycket
bra resultat10, medan försök med korta vokalstimuli ofta gav intressanta, men enligt min
åsikt lite för dåliga resultat beträffande åldersbedömning, även när lyssnarna endast ombads
dela in stimuli i ett fåtal åldersgrupper. Jag ville undersöka en mer exakt åldersbedömning
(±10 år), och inte bara förmågan att uppskatta röster som antingen äldre eller yngre, och då
jag dessutom varnades för att korta vokalstimuli kunde bli alltför svåra att uppskatta
noggrant för de tilltänkta lyssnarna, medan längre fraser förmodligen skulle bli lite för lätta,
valde jag istället ett ”mellanting”: isolerade ord med olika antal stavelser.

Materialet till den här undersökningen är hämtat från dialektprojektet SweDia 2000, som är
finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, den kulturvetenskapliga donationen. Projektet
dokumenterade 1998-2000 över 100 av de svenska dialekterna för vidare forskning inom
fonetik och fonologi. Materialet är inspelat på DAT (Digital Audio Tape), och har sedan
överförts digitalt till hårddisk och konverterats ner från samplingsfrekvensen 44,1 kHz till
16 kHz, medan upplösningen på 16 bitar behållits. All vidare förberedelse av materialet
inför den här undersökningen har skett i de båda operativsystemen Unix och Mac OS med
hjälp av programmen Waves, Praat och Peak. 24 ordexempel klipptes ut och konverterades
från Waves-formatet ESPS (Entropic Signal Processing System) till de för PC- och Mac-
plattformar mer tillgängliga filformaten AIFF och WAV för att underlätta presentationen på
Internet i perceptionstestet.

Tre exempelord till perceptionstestet valdes ut ur SweDias taldatabas, som bl a består av en
ordlista11, med tanke på flera faktorer. Bl a innehåller alla tre exempelorden den korta
vokalen [a]. Orden indelades i tre olika svårighetsklasser med avseende på duration och
komplexitet:

1. Ett enstavigt ord med kort vokal i tonlös kontext: ’tack’
2. Ett tvåstavigt ord med både lång betonad och kort obetonad vokal i delvis tonlös

kontext: ’rasa’
3. Ett flerstavigt ord med både betonade långa och obetonade korta vokaler i

varierande kontext: ’tusendollarsedlar’
                                                
10 Förmodligen pga tillgång till ej direkt till rösten relaterade ledtrådar (se kapitlet ’Övriga faktorer’).
11 Ordlistan eliciteras med ca 3-5 upprepningar av varje talare och består av ca 55 isolerade ord
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Talarna, som alla redan av projektet godkänts som ”normala” icke-patologiska röster,
valdes sedan ut från ett och samma dialektområde, för att förhindra att geografiska
skillnader hos talarna skulle kunna påverka testresultatet. Valet föll ganska naturligt på den
småländska dialekten, eftersom det var det dialektområde jag själv hade arbetat mest med i
SweDia-projektet. Talarna indelades i två grupper:

1. Typiska röster, dvs röster som lät ungefär lika gamla som de var
2. Atypiska röster, dvs röster som lät betydligt äldre eller yngre än de var12.

Efter mycket letande och lyssnande bestämde jag mig för följande talare, alla uppväxta och
boende antingen i Stenberga eller Ankarsrum i Småland:

1. Äldre man (66 år) som lät som en äldre man (om_om)13

2. Äldre man (71 år) som lät som en yngre man (om_ym)
3. Äldre kvinna (73 år) som lät som en äldre kvinna (ow_ow)
4. Äldre kvinna (61 år) som lät som en yngre kvinna (ow_yw)
5. Yngre man (21 år) som lät som en äldre man (ym_om)
6. Yngre man (27 år) som lät som en yngre man (ym_ym)
7. Yngre kvinna (30 år) som lät som en äldre kvinna (yw_ow)
8. Yngre kvinna (28 år) som lät som en yngre kvinna (yw_yw)

Från ljudfiler med ordlistematerial från alla dessa talare klipptes konsekvent den tredje
eliciteringen (dvs den första upprepningen) av respektive exempelord ut. Detta för att inte
min egen åsikt om vilken av eliciteringarna som lät bäst eller mest ”typisk” eller ”atypisk”
för talarnas ålder skulle påverka mina val och därmed hela undersökningen. Ordet
’tusendollarsedlar’ förekom dock endast i två eliciteringar, så här klipptes den sista av
dessa ut. Under arbetet med val av talare och ljudexempel var det enda jag kände till om
talaren var ung eller gammal. Jag väntade alltså avsiktligt med att ta reda på talarnas exakta
biologiska ålder tills jag var färdig med valet av material, återigen för att detta inte skulle
påverka mina val.

Det blev totalt 24 ljudfiler som efter optimering kunde användas i mitt perceptionstest.
Optimeringen bestod av normalisering14 samt in- respektive uttoning (fade in respektive
fade out) av varje ljud för att förbättra lyssningskvaliteten. Dessutom lades 40 ms tystnad
till i början av varje fil för att minska risken för att inledningen av orden skulle gå förlorad
vid en lyssning pga förseningseffekter i utrustningen (datorn, internetuppkopplingen eller
webbservern). Då det visade sig att AIFF-filer inte fungerade på alla webbläsare till PC,
användes endast WAV-filerna i perceptionstestet.

                                                
12 Denna indelning gjordes helt efter min egen bedömning, men testades sedan även på arbetskamrater.
13 ’om’ står för old man, ’ow’ för old woman, ’ym’ för young man och ’yw’ för young woman.
14 Normalisering innebär att man i ett ljudredigeringsprogram maximerar amplituden i varje ljudfil till 100%,
precis innan det uppstår digital distorsion, så att inte toppen på ljudvågen klipps av. Detta gör man för att
jämna ut nivåskillnaderna mellan filer samtidigt som man får ett generellt bra signal-till-brus-förhållande när
ljuden sedan spelas upp för testdeltagarna.
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5 Tillvägagångssätt

5.1 Perceptionstestet
När materialet valts ut och förberetts, sammanställdes ett perceptionstest i form av en
webbplats (hemsida), som lades ut på Internet. För att så många som möjligt skulle kunna
bli testdeltagare anpassades testet så att det skulle gå att utföra på vilken normal dator
(utrustad med ljudkort samt högtalare eller hörlurar) som helst med Internetuppkoppling.
Det skulle ej heller behöva ta mer än mellan 10 och 15 minuter att göra testet. Svaren
fylldes i med hjälp av menyer med olika alternativ och dessa skickades sedan till
webbservern via ett s.k. webbformulär med hjälp av ett specialanpassat CGI-script. Scriptet
sparade sedan alla testsvaren till en för ändamålet avsedd textfil på webbservern. Textfilen
importerades sedan till en specialanpassad och förberedd databas i programmet FileMaker
eller till kalkylprogrammet Excel för vidare analys.

Perceptionstestet bestod av två delar. I den första delen ombads testdeltagarna att genom
val i menyer fylla i följande information om sig själv:

Figur 5.1. Perceptionstestets första del.

1. Kön
2. Ungefärlig ålder (10-15 år, 16-20 år ... 96-100 år)
3. Om de har svenska som modersmål (ja eller nej)
4. Dialekt de anser sig tala (t ex bohuslänska, blanddialekt, utländsk brytning osv)



21

5. Hörsel (utmärkt, bra, ganska bra, ganska dålig, dålig)
6. Utbildning (grundskola, gymnasium eller universitet)
7. Antal personer de i genomsnitt talar med eller lyssnar på (även TV och radio) per 
dag (knappt någon, under 10, mellan 10 och 100, över 100)
8. Möjlighet att själv skriva till något som skulle kunna vara intressant för 
undersökningen vad gäller deras vana vid röster, yrke eller liknande (ej obligatorisk)
9. E-postadress

Del två utgjorde själva perceptionstestet, och här fick försökspersonerna lyssna på 24
ljudexempel genom att klicka på en liten virtuell bandspelare, en för varje exempel. De fick
lyssna hur många gånger de ville på alla orden, och det fanns ej heller någon total
tidsbegränsning för hela testet. Däremot fanns det inga s k ”buffertord” med, eftersom jag
antog att lyssnarna skulle utnyttja möjligheten att gå tillbaka och lyssna om igen på de
första exemplena om de tyckte att de var svårbedömda. Jag kan ha haft fel i mina
antaganden, eftersom de första exemplens resultat är betydligt mer svårtolkade än de
senare.

Lyssnarna hade även själv fullständig kontroll över ljudexemplenas volym, som även den
kunde justeras via den virtuella bandspelaren eller på datorns volymkontroll. De kunde
alltså välja en volyminställning som passade just dem bäst. Eftersom alla inte satt vid
samma dator när de gjorde testet, fick lyssnarna höra på datorhögtalare (eller hörlurar) av
varierande storlek och kvalitet, men detta bedömdes inte kunna påverka testresultaten i
någon nämnvärd utsträckning. Exemplens ordningsföljd ordnades medvetet efter stigande
duration; det kortaste ordet först och det längsta sist. Att denna ordningsföljd även visade
sig påminna om en slumpmässig ordning gjorde ju inte saken sämre. Dock hamnade de
enstaviga orden ’tack’ först, sedan de tvåstaviga orden ’rasa’ och till sist ordet
’tusendollarsedlar’. Lyssnarna ombads ange hur gammal de ansåg varje exempels talare
var, samt hur svårt de ansåg det var att bedöma åldern. Återigen skedde detta genom val i
menyer. Åldern kunde väljas i 18 steg med femårsintervall från ’ca 10 år’ till ’ca 95 år’.
Visserligen låg talarnas biologiska ålder på mellan 21 och 30 i den yngre gruppen och
mellan 61 och 73 i den äldre gruppen, men tanken var att lyssnarna förutsättningslöst skulle
bedöma talarnas ålder, och inte, som i flera tidigare studier, endast be lyssnarna dela in
talarna i två till fyra åldersgrupper. Det var alltså en lite mer noggrann åldersbedömning jag
var ute efter, för att se hur nära svaren skulle komma talarnas exakta biologiska ålder.
Svårighetsgraden, dvs hur svårt lyssnarna upplevde att det var att åldersbedöma talarna,
kunde för varje ljudexempel anges i fem steg: mycket lätt (1), ganska lätt (2), varken lätt
eller svårt (3), ganska svårt (4) och mycket svårt (5).

Fortsättningsvis kommer jag att referera till perceptionstestets 24 exempel genom att ange
det ordningsnummer det hade i testet, t ex ’exempel 16’. I rubrikerna till diagrammen nedan
kommer det således enligt samma princip att stå t ex ’ex 6, 13 och 21’ för att klargöra vilka
exempel i perceptionstestet som uttalades av vilken talare. Talarna kommer jag i texten att
omnämna enligt min lista på sidan 18, där varje talare tilldelades ett nummer, t ex ’Talare
6’, och i diagrammen ibland även som t ex ’6. ym_ym’.
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Figur 5.2. Delar av perceptionstestet så som det presenterades i en webbläsare.
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Perceptionstestet marknadsfördes med hjälp av affischer och s.k. ’flyers’ (flygblad).

Susanne Schötz
Institutionen för lingvistik

Lunds universitet

Hur duktiga är vi människor på att avgöra hur gammal någon 
är bara genom att lyssna på rösten? 
I arbetet med min C-uppsats håller jag på att undersöka just detta. 
Jag har sammanställt ett perceptionstest på Internet, 
och jag skulle bli jätteglad om också du ville hjälpa mig med min 
undersökning genom att surfa in på min testsida och göra testet. 
Det tar bara ca 10-15 minuter att göra. Och du, tipsa gärna någon du 
känner om detta. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.

Kan du avgöra en persons ålder på rösten?

Testa dig själv i min ”lyssnarundersökning” 
och hjälp samtidigt mig med min C-uppsats i fonetik!

http://www.apparatkonsult.com/suzi/perceptionstest/
Figur 5.3. Affischen som användes för att locka deltagare till perceptionstestet.

5.2 Testsvaren

När 38 testsvar kommit in, analyserades testresultaten. Svaren importerades till FileMaker
och Excel, och beräkningar av följande slag utfördes både för olika lyssnargrupper
(indelade i bl a kön och åldersgrupper, se kapitlet ’Resultat och analys’ nedan) och totalt för
alla testdeltagarna:

• Medelvärde för varje exempels åldersuppskattning
• Standardavvikelse (SD = Standard Deviation), dvs ett slags medelvärde av 
avvikelserna från medelvärdet
• Max- och minvärden för lyssnarnas åldersuppskattningar
• Omfång (range), dvs maxvärdet minus minvärdet, som ger en bild av inom vilka 
ramar svaren finns
• Antal och procent som gissade 1) helt rätt, 2) rätt på ±5 år, 3) rätt på ±10 år, samt 
4) rätt på åldersgruppering, dvs om talaren var äldre (över 50 år) eller yngre (under 
50 år).

Inte alla ovan nämnda beräkningar utnyttjas i analysen nedan, som då skulle ha blivit
alldeles för omfattande, utan jag fokuserar på några utvalda intressanta resultat. Dessa
presenteras i tabeller eller diagram.
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5.3 Lyssnarna

Vem som helst kunde delta i testet, och det visade sig att lyssnarnas fördelning över kön
och ålder var tillräckligt jämn för att jämförelser mellan lyssnargrupper skulle vara möjliga.
Följande fördelning förelåg:

Lyssnarnas fördelning Yngre
(14-30 år)

Yngre medelålders
(31-40 år)

Äldre medelålders
(46-60 år)

Totalt
(alla åldrar)

Kvinnor 5 10 4 19
Män 4 11 4 19
Totalt (både kvinnor och män) 9 21 8 38

Tabell 5.2. Testdeltagarnas (lyssnarnas) köns- och åldersfördelning

Totalt fick jag alltså in svar från 19 kvinnor och 19 män, vilket ju är en optimal
könsfördelning. Minde jämn var åldersfördelningen hos lyssnarna. Jag delade efter en del
funderande in lyssnarna i tre åldersgrupper: 14-30, 31-40 och 46-60. Indelningen baserade
jag på att de yngre talarna i SweDias taldatabas är 30 år eller yngre, vilket fick bli den nedre
gränsen för ”mina” lyssnare, samt att det saknades lyssnare i ålderskategorin 41-45 år. Det
fanns alltså en lucka i lyssnarnas åldrar som jag utnyttjade som övre gräns. Att den
mellersta gruppen (31-40-åringarna) utgjordes av 21 lyssnare, medan de båda andra
grupperna bara bestod av åtta respektive nio lyssnare, var något jag bestämde mig för att
leva med, eftersom jag trots allt fått in betydligt fler svar än de jag först hade räknat med,
och det hade varit synd att utesluta en del lyssnare bara för att de var i ”fel” ålder.

Alla lyssnare utom två angav att de hade svenska som modersmål, och de dialekter som
talades var skånska (27), blanddialekt (4), stockholmska (2), småländska (1), bohuslänska
(1), brytning på annat språk (2), och rikssvenska (1).

19 lyssnare angav att de hörde bra, 14 att de hörde utmärkt, fyra (4) att de hörde ganska bra
och en (1) testdeltagare angav att dennes hörsel var dålig.

De flesta angav att de hade utbildning på universitetsnivå (25), medan några (11) svarade
att de hade gymnasieutbildning och två (2) testdeltagare angav grundskoleutbildning.

Två (2) lyssnare hade valt alternativet ”knappt någon” på frågan om hur många personer de
i genomsnitt talar med eller lyssnar på (även TV och radio) per dag, ytterligare två (2)
svarade ”över 100”, medan resten av lyssnarna menade att alternativet ”mellan 10 och 100”
var det som passade bäst in på dem.

Utöver dessa testresultat tillkom en grupp som bestod av fem SweDia-medarbetare, alltså
personer som kände till den ungefärliga åldersindelningen av talarna (att de yngre var
mellan 20 och 30, och de äldre mellan 55 och 75 år gamla) och som var vana vid att lyssna
på material av det slag som användes i perceptionstestet. Denna grupp ingick ej direkt i min
undersökning, utan användes endast som kontrollgrupp tillsammans med andra erfarna
testdeltagare, bl a för att se om de av de övriga lyssnarna särskilt svårbedömda exemplen
även avspeglade sig hos lyssnare väl förtrogna med materialet.
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6 Resultat och analys

Forskare verkar vara överens om att vuxna människor på 10 år när kan åldersbestämma en
röst. Detta var även min egen hypotes. Hur mycket av rösten måste vi höra innan
bedömningen blir rätt, och vilka andra faktorer spelar in? Det är dags att se om min
undersökning kan besvara uppsatsens frågeställningar.

Nedan följer en genomgång av resultaten. Först presenteras talarna en och en för att bl a se
om min hypotes beträffande huruvida röster kan betraktas som typiska eller atypiska för sin
ålder stämmer eller ej. Sedan följer en jämförelse mellan olika lyssnargrupper. Jag har tittat
på eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns förmåga att uppskatta ålder, och har
även undersökt om det finns skillnader mellan olika åldersgrupper av lyssnare. Svårigheten
att bedöma en talares ålder med hjälp av ett enda uttalat ord är också något jag tänker skriva
en del om, innan jag i påföljande kapitel ska sammanfatta resultaten. Till sist kommer jag,
dock mest som kuriosa, att jämföra SweDia 2000-medarbetarnas resultat med otränade
lyssnares dito för att kanske få svar på om träning och vana vid att lyssna på röster i
vetenskapliga sammanhang kan förbättra åldersuppskattningsförmågan. Tidigare forskning
indikerar att oerfarna lyssnare uppvisar större standardavvikelser än de erfarna
(Traunmüller & van Bezooijen 1994).

6.1 Typiska och atypiska talare

För vilka talare lyckades lyssnarna bäst med åldersuppskattningsuppgiften? Resultaten för
de åtta talarna presenteras nedan i tur och ordning, och jag redogör även för om mina
hypoteser angående talarnas röster stämde eller ej (se kapitlet ’Material’ ovan). Varje
talares resultat illustreras med ett diagram och en tabell. Diagrammet visar hur de 38
lyssnarna uppskattat talarens ålder för samtliga tre exempelord. Talarens biologiska ålder
illustreras som en vågrät linje, och bedömningarna för varje exempelord visas med en unik
symbol. Tabellen visar antalet helt korrekta svar samt antalet rätta åldersuppskattningar på
5 och 10 år när för samtliga lyssnare. Även motsvarande procentvärden redovisas i tabellen
(dvs antalet rätta svar genom totala antalet svar). Att redovisa procentvärden kanske inte är
så lämpligt när det totala antalet lyssnare bara uppgår till 38, men jag har ändå valt att ta
med dem som en extra illustration av resultaten för tydlighetens skull. I tabellen redovisas
även medelvärden, standardavvikelser, omfång (range) samt min- och maxvärden för varje
exempelord baserade på samtliga 38 lyssnare. Eftersom procentvärden och medelvärden
inte sällan visar resultaten ur olika perspektiv har jag valt att redovisa båda.

Då slumpen ger en jämn fördelning över 18 svarsalternativ (10-95 år), blir sannolikheten
för slumpen 1/18 ≈ 5,6%. Alla resultat som ligger över 6% bör då betraktas som bättre än
slumpen. Beträffande mina hypoteser om typiska respektive atypiska talare stipulerar jag att
ett resultat på 50% eller över krävs för att de skall betraktas som typiska vad gäller åldern,
medan under 50% betraktas som atypisk, eftersom min intuitiva tanke är att majoriteten får
avgöra detta.
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1. om_om

1. om_om, 66 år (exempel 6, 13 och 21)
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Figur 6.1. Åldersuppskattningar för Talare 1.

Den förste talaren (Talare 1) är en äldre man, och han uppfattades av mig som en typisk
sådan. Trots det var det flera av lyssnarna som underskattade hans ålder, fr a när de skulle
bedöma det enstaviga exempelordet ’tack’. De båda andra orden gick det dock lite bättre
för. Att så många som 30 lyssnare av 38 uppskattade hans ålder rätt ±10 år för ordet ’rasa’
får man nog betrakta som ett tillfredsställande resultat. Anledningen till att det gick sämre
för ’tack’ skulle kunna bero på att ett enstavigt ord är ett för kort stimulus vid uppskattning
av denne talares ålder. Dock tror jag att man sammantaget nog ändå kan räkna Talare 1 till
de typiska talarna, eftersom procentvärdena för åldersuppskattning ±10 år ligger på över
50% och medelvärdena ligger på över 58 år för de båda flerstaviga orden ’rasa’ och
’tusendollarsedlar’.

Talare 1 om_om (66 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’
(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 0 0% 9 24% 5 13%
Rätt ±5 år 3 8% 20 53% 16 42%
Rätt ±10 år 8 21% 30 79% 21 55%
Medelvärde 47,11 67,89 58,42
SD (standardavvikelse) 10,24 9,84 11,80
Max 80 90 85
Min 25 50 40
Omfång (range) 55 40 45

Tabell 6.1. Åldersuppskattningar för Talare 1.



27

2. om_ym

2. om_ym, 71 år (exempel 3, 10 och 20)
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Figur 6.2. Åldersuppskattningar för Talare 2.

Talare 2 uppfattades av mig som en atypisk äldre man, eftersom han i mina öron lät lite för
ung för att tillhöra den äldre gruppen talare i SweDia 2000:s taldatabas. Flera av lyssnarna
delade min åsikt, vilket åskådliggörs i diagrammet ovan. Många underskattade hans ålder
ganska rejält, och det var t om en lyssnare som tyckte att ’tack’ lät som en 15-åring. Dock
hamnade både merparten av lyssnarnas åldersuppskattningar och de uppskattade
medelvärdena runt 50 år, vilket visar att han sammantaget trots allt inte kan betraktas som
en yngre talare. Tittar man på procentvärdena för uppskattning ±10 år ser man att det inte
var så lätt att bedöma hans ålder. Endast 7 lyssnare av 38 lyckades uppskatta rätt ålder ±10
år för ordet ’rasa’, och mindre än hälften av lyssnarna lyckades bedöma rätt ålder med
hjälp av de andra två orden. Slutsatsen får bli att Talare 2 inte är någon typisk äldre talare.

Talare 2 om_ym (71 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 4 11% 1 3% 3 8%
Rätt ±5 år 10 26% 3 8% 8 21%
Rätt ±10 år 18 47% 7 18% 14 37%
Medelvärde 56,97 45,79 55,66
SD (standardavvikelse) 17,61 13,18 9,53
Max 85 75 80
Min 15 25 30
Omfång (range) 70 50 50

Tabell 6.2. Åldersuppskattningar för Talare 2.
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3. ow_ow

3. ow_ow, 73 år (exempel 1, 14 och 22)
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Figur 6.3. Åldersuppskattningar för Talare 1.

Det ord som vållat mig allra mest huvudbry är ordet ’tack’, uttalat av Talare 3. Diagrammet
ovan illustrerar tydligt varför. Hela 11 lyssnare hörde en 10-åring, och ytterligare två en 15-
åring. Jag själv var övertygad om att denna äldre kvinna lät äldst av alla talarna i min
undersökning, och hade räknat med att betydligt fler än 9 lyssnare skulle skatta hennes
ålder till över 80 år. Uppskattningarna sträcker sig från 10 år ända till 95 år. Orsakerna till
detta kan vara flera. Dels kan det bero på att detta var det allra kortaste ordet, och dessutom
perceptionstestets första exempel. Lyssnarna var ännu ovana vid testsituationen, och skulle
lätt ha kunnat missbedöma hennes ålder. Dels fanns det en tonhöjdsvariabilitet i ordet, som
gjorde att jag direkt bedömde talaren som mycket gammal, men som flera lyssnare
uppfattade som en pojke i eller på väg in i målbrottet. Jag frågade faktiskt några av
lyssnarna varför de hade svarat som de gjorde, och det visade sig att många tvekade på om
talaren var en äldre kvinna eller en ung pojke. De båda längre orden gick betydligt bättre att
uppskatta. Medelåldern hamnar här på strax över 80 år. Bortsett från det enstaviga ordet
kvalificerar sig alltså Talare 3 med nöd och näppe till de typiska talarna. Att procenttalen är
så låga för de längre orden beror dock på att de flesta överskattat hennes ålder med mer än
10 år, vilket kanske i så fall bara bekräftar att hon är en typisk äldre talare.

Talare 3 ow_ow (73 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 2 5% 3 8% 0 0%
Rätt ±5 år 4 11% 12 32% 8 21%
Rätt ±10 år 10 26% 21 55% 19 50%
Medelvärde 49,47 80,26 81,58
SD (standardavvikelse) 31,75 10,52 7,45
Max 95 95 95
Min 10 55 55
Omfång (range) 85 40 40

Tabell 6.3. Åldersuppskattningar för Talare 3.
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4. ow_yw

4. ow_yw, 61 år (exempel 8, 16 och 23)
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Figur 6.4. Åldersuppskattningar för Talare 4.

När jag valde ut talarna till min undersökning framstod Talare 4 som en äldre kvinna som
lät betydligt yngre än hon var, med andra ord en atypisk talare för sin ålder. Diagrammet
visar att de flesta lyssnarna mycket riktigt underskattade hennes ålder, i två fall så lågt som
till 20 år. Omfånget mellan lyssnarnas svar är stor, i de båda kortare orden så mycket som
50. Det tolkar jag som ytterligare en indikation på att min hypotes stämmer. Det var svårt
att åldersbestämma denna kvinna, och inte mer än 7 av 38 lyssnare lyckades uppskatta
hennes ålder rätt ±10 år med ’tusendollarsedlar’ som hjälp. Även det ord det gick bäst för
(’rasa’) kan bara skylta med att 15 lyssnare av 38 bedömde åldern rätt ±10 år.
Procentvärdena ligger långt under 50% för alla exempelorden, men medelvärdena ligger
endast ca 10 år under hennes biologiska ålder (i ’tack’ endast 4 år under). Det är alltså med
viss tvekan som jag inordnar Talare 4 bland de atypiska rösterna.

Talare 4 ow_yw (61 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 2 5% 1 3% 1 3%
Rätt ±5 år 4 11% 5 13% 3 8%
Rätt ±10 år 8 21% 15 39% 7 18%
Medelvärde 55,66 51,97 48,42
SD (standardavvikelse) 11,86 11,60 9,08
Max 90 75 70
Min 40 25 30
Omfång (range) 50 50 40

Tabell 6.4. Åldersuppskattningar för Talare 4.
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5. ym_om

5. ym_om, 21 år (exempel 7, 12 och 17)
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Figur 6.5. Åldersuppskattningar för Talare 5.

Undersökningens mest atypiske talare var enligt mig Talare 5. Denne unge man på 21 år lät
som en äldre eller i alla fall medelålders man, och det verkar som om lyssnarna delade min
åsikt. I diagrammet ser man att de flesta lyssnarna överskattat hans ålder, ibland ända upp
till 75 år (4 lyssnare) eller 80 år (1 lyssnare). Lyssnarnas medelvärden ligger även de långt
över hans biologiska ålder, och omfånget ligger på 55-65 år. Uppskattningar mellan 15 år
och 70-80 år förekommer i alla tre orden. Det har alltså vållat lyssnarna en del problem att
uppskatta Talare 5:s ålder, inte bara för det enstaviga ordet, utan även för de längre. Det ord
man bäst lyckades med att uppskatta åldern till ±10 år för fick endast 14 rätta
uppskattningar av 38 möjliga, och det ger den högsta procentsiffran: 37%. Även det visar
att Talare 5 har en atypisk röst för sin ålder.

Talare 5 ym_om (21 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 2 5% 3 8% 0 0%
Rätt ±5 år 6 16% 13 34% 10 26%
Rätt ±10 år 7 18% 14 37% 13 34%
Medelvärde 47,5 38,02 39,61
SD (standardavvikelse) 17,92 16,46 13,92
Max 80 75 70
Min 15 15 15
Omfång (range) 65 60 55

Tabell 6.5. Åldersuppskattningar för Talare 5.
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6. ym_ym

6. ym_ym, 27 år (exempel 2, 9 och 18)
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Figur 6.6. Åldersuppskattningar för Talare 6.

Talare 6 bedömdes av mig såsom en typisk yngre man, och både diagrammet och tabellen
visar att lyssnarna och jag är tämligen eniga. Medelvärdena ligger kring 35 år, och det är
inom min hypotetiska felmarginal på ±10 år. Även procentvärdena indikerar att lyssnarna
var duktiga på att bedöma hans ålder. Värden mellan 55 och 74% ligger tryggt över 50%-
gränsen, och det betyder bl a att så många som 28 lyssnare av 38 uppskattat hans ålder rätt
±10 år för ordet ’rasa’. Tilläggas bör att för samma ord uppskattade hela 63% av lyssnarna
(24 av 38) rätt ±5 år. Omfånget för åldersuppskattningarna är inte alltför stor heller, utan
den ligger på 30-35 år, med 20 år som min-värde för alla tre orden, och 50 eller 55 som
maxvärde. Sammanlagt kan man nog lugnt betrakta Talare 6 som en typisk yngre talare.

Talare 6 ym_ym (27 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 8 21% 7 18% 6 16%
Rätt ±5 år 15 39% 24 63% 3 34%
Rätt ±10 år 25 66% 28 74% 21 55%
Medelvärde 34,74 31,84 36,57
SD (standardavvikelse) 7,79 7,92 8,62
Max 50 55 55
Min 20 20 20
Omfång (range) 30 35 35

Tabell 6.6. Åldersuppskattningar för Talare 6.
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7. yw_ow

7. yw_ow, 30 år (exempel 4, 15 och 24)
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Figur 6.7. Åldersuppskattningar för Talare 7.

Jag tyckte att Talare 7 lät äldre än sina 30 år. Även lyssnarna överskattade hennes ålder,
men diagrammet visar även att några underskattade åldern. Högsta bedömningen ligger på
75 år, medan den lägsta är 10 år. Den stora omfånget, i detta fall på 45-65 år, är något som
Talare 7 delar med övriga atypiska talare. För ordet ’tack’ ligger den uppskattade
medelåldern nära hennes biologiska ålder. Det beror antagligen både på att 58% av
lyssnarna lyckades uppskatta åldern rätt ±10 år, och att ’tack’ har ett omfång på 65 år.
Talare 7 får nog sammantaget räknas som atypisk, eftersom man i de båda längre orden har
en medelålder som ligger på 10 år och mer över den biologiska, och att procentvärdena i
dessa ord bara ligger kring 40%.

Talare 7 yw_ow (30 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 2 5% 4 11% 5 13%
Rätt ±5 år 12 32% 12 32% 11 29%
Rätt ±10 år 22 58% 16 42% 15 39%
Medelvärde 35,79 39,61 46,18
SD (standardavvikelse) 14,31 14,67 11,88
Max 75 65 70
Min 10 15 25
Omfång (range) 65 50 45

Tabell 6.7. Åldersuppskattningar för Talare 7.
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8. yw_yw

8. yw_yw, 28 år (ex 5, 11 och 19)
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Figur 6.8. Åldersuppskattningar för Talare 8.

I mina öron var det ingen tvekan om att Talare 8 lät som en typisk yngre kvinna. Detta
bekräftade lyssnarna med besked. Undersökningens bästa åldersuppskattningsresultat
uppmättes för ordet ’rasa’ uttalat av denna unga kvinna. Här lyckades 35 av 38 lyssnare
uppskatta hennes ålder rätt på ±10 år, vilket omräknat i procent blir hela 92%. För de båda
andra orden gick det inte så mycket sämre, och procentvärdena på mellan 61 och 71% för
lyckade åldersuppskattningar på ±5 år förtydligar ytterligare att Talare 8 utan tvekan
uppfattas som en typisk yngre kvinnoröst. Enstaka lyssnare har svarat att de ibland
uppfattade hennes röst som 50-60 år gammal, och ytterligare några lyssnare tyckte sig höra
en tonåring på 15 år (och en lyssnare uppskattade faktiskt ’tusendollarsedlar’ till 10 år),
men majoriteten ligger väldigt nära den biologiska åldern. Detta gör att medelvärdena också
hamnar mycket nära 28 år, fr a på ordet ’rasa’.

Talare 8 yw_yw (28 år) ’tack’ ’rasa’ ’tusendollarsedlar’

(38 lyssnare) antal % antal % antal %
Helt rätt 9 24% 11 29% 6 16%
Rätt ±5 år 23 61% 25 66% 27 71%
Rätt ±10 år 28 74% 35 92% 30 79%
Medelvärde 33,68 28,55 27,24
SD (standardavvikelse) 9,42 7,96 9,13
Max 55 50 60
Min 15 15 10
Omfång (range) 40 35 50

Tabell 6.8. Åldersuppskattningar för Talare 8.
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Sammanfattningsvis för alla de åtta talarna, som jag redogjort för ovan, kan man säga att
ordet ’tack’ verkade mest svårbedömt, och alltså antagligen innehöll för lite information för
att lyssnarna skulle kunna uppskatta åldern på ett adekvat sätt. Vad gäller uppskattningen
av typiska respektive atypiska talares ålder bekräftades i stort sett mina hypoteser.

6.2 Jämförelser mellan kvinnliga och manliga lyssnare och talare

Finns det skillnader mellan mäns och kvinnors förmåga att uppskatta ålder? I tabellen
nedan ser vi fördelningen över vilka ord och talargrupper män respektive kvinnor var bättre
på att bedöma.

Lyssnare Tack Rasa Tusendollar-
sedlar

Totalt Äldre
män

Yngre
män

Äldre
kvinnor

Yngre
kvinnor

Totalt

Kvinnor bättre 6 4 2 12 4 2 3 3 12
Män bättre 1 4 6 11 1 4 3 3 11
Oavgjort 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Totalt 8 8 8 24 6 6 6 6 24
Tabell 6.9. Skillnader i åldersbedömningsförmåga mellan män och kvinnor för de tre exempelorden och de
åtta talarna baserade på testets 24 exempel.

Totalt sett var kvinnorna bättre på att bedöma ålder i 12 av fallen, och männen bättre i 11 av
fallen. Någon generell skillnad verkar alltså inte finnas mellan mäns och kvinnors förmåga
att uppskatta ålder i den här undersökningen.

Något som däremot fångade min uppmärksamhet, och som kan ses till vänster i tabellen,
var att kvinnorna var avsevärt bättre än männen på att uppskatta ålder för det enstaviga
ordet ’tack’ (i sex av åtta fall), medan männen istället var klart bättre på att åldersbestämma
talare för det längsta ordet ’tusendollarsedlar’ (även det i sex av åtta fall). Det tvåstaviga
ordet ’rasa’ intar en ”mellanplats” och här var de kvinnliga och manliga lyssnarna lika
duktiga på att bedöma åldern.

Man skulle kanske kunna tro att kvinnor skulle vara duktigare på att åldersbestämma
kvinnoröster och män duktigare på att bedöma mansröster, men inga sådana tendenser
fanns i resultaten av den här studien, vilket visas till höger i tabellen. Män och kvinnor var
lika bra på att uppskatta kvinnors ålder, och vad gäller mansrösterna, så visade det sig att
kvinnorna var bättre på att åldersbestämma äldre män, medan männen var duktigare på att
uppskatta de yngre männens röster. De här resultaten är dock inte baserade på tillräckligt
många lyssnare för att de ska kunna stå till grund för några slutsatser.

Att det ej heller förekom några större skillnader vad gäller mäns och kvinnors medelvärden
på åldersuppskattningarna går att utläsa av diagrammen på nästa sida. I en del fall har
medelvärdena på uppskattningarna samma värde för både män och kvinnor (exempel 2, 8
och 18). Det fall där de skiljer sig som mest (exempel 3) är skillnaden 13 år, men detta var
det allra första exemplet och säger kanske inte så mycket om åldersbedömningsförmågan,
utan kan lika gärna t ex ha med anpassning till testsituationen att göra.
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Figur 6.9. Jämförelser mellan kvinnors och mäns åldersuppskattningar för de tre exempelorden.

Biologisk ålder samt en jämförelse av kvinnors och mäns 
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6.3 Jämförelser mellan unga, yngre medelålders och äldre medelålders lyssnare

Tidigare forskningsresultat pekar på att det finns skillnader i äldre och yngre lyssnares
förmåga att uppskatta ålder. Dels verkar äldre lyssnare generellt vara något sämre på att
åldersbedöma än yngre lyssnare, och dels menar forskare att äldre lyssnare använder sig av
fler ledtrådar än yngre. Dessutom tror man att yngre och äldre lyssnare skiljer sig åt även
beträffande dominerande ledtrådar. Ett visst samband mellan talarens och lyssnarens ålder
verkar också föreligga. I den här undersökningen fördelar sig åldersuppskattningsförmågan
(beräknad på varje åldersgrupps medelvärden) mellan lyssnarna avseende exempelorden
och talare av olika åldrar på följande vis:

Lyssnarnas
åldersgrupper

Tack Rasa Tusendollar-
sedlar

Totalt Äldre
kvinnor

Yngre
kvinnor

Äldre
män

Yngre
män

Totalt

14-30 bättre 4 2 2 8 1 1 3 3 8
31-40 bättre 1 2 3 6 1 3 2 0 6
46-60 bättre 2 3 2 7 2 1 1 3 7
Oavgjort mellan
14-30 och 46-60

1 1 1 3 2 1 0 0 3

Totalt 8 8 8 24 6 6 6 6 24
Tabell 6.10. Skillnader i åldersbedömningsförmåga mellan lyssnarnas olika åldersgrupper för de tre
exempelorden och de åtta talarna baserade på testets 24 exempel.

Det är svårt att se några starka tendenser i någondera riktningen beträffande de olika
lyssnargruppernas åldersbedömningsförmåga i förhållande till varandra. Att lyssnarna i
åldern 16-30 var något bättre på att uppskatta ålder, tätt följda av lyssnarna i 41-60-års
åldern och medelgruppen (31-40-åringarna) borde falla innanför felmarginalen när det
endast finns 24 exempel att jämföra grupperna med. Dessutom var den äldsta och den
yngsta lysnargruppen lika bra på att bedöma ålder i flera av fallen. Några starka samband
mellan lyssnarålder och talarålder beträffande lyssnarnas förmåga att bedöma ålder verkar
det ej heller finnas. Den yngsta lyssnargruppen var inte bättre på att bedöma yngre talares
ålder än vad de andra grupperna var, och de äldre lyssnarna verkade generellt inte duktigare
på att bedöma äldre talares ålder än vad de yngre lyssnargrupperna var. Utifrån dessa data
kan man nog bara dra slutsatsen att det i denna undersökningen, till skillnad från tidigare
studier, inte verkar finnas några större skillnader i förmågan att uppskatta ålder mellan olika
lyssnargrupper.

Mina resultat skiljer sig alltså en del från tidigare undersökningar. Jag tror att anledningen
till att olika undersökningar kommer fram till skilda slutsatser kan bero på att antalet talare
och lyssnare ofta varit för litet. Resultaten hamnar inom felmarginalen. Betydligt större
undersökningar måste nog till för att man en gång för alla ska kunna reda ut begreppen
beträffande skillnader mellan olika lyssnargrupper. Så än så länge bör man nog ta den här
typen av jämförelser med en nypa salt.

Diagrammen på nästa sida visar att de olika lyssnargrupperna oftast var överens om ålders-
uppskattningarna (t ex Talare 3, alla exempelorden), men ibland hade lite olika uppfattning
om talarnas ålder (t ex Talare 7, ordet rasa).
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Biologisk ålder samt en jämförelse av de tre 
lyssnaråldersgruppernas uppskattade ålder för 'tack'
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Figur 6.10. Jämförelser mellan olika lyssnaråldersgrupper för de tre exempelorden.
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6.4 Svårighetsgrad

Flera av testdeltagarna berättade efteråt att de tyckte att perceptionstestet varit mycket
svårare än de från början hade trott att det skulle vara. Även de lyssnare som är fonetiker
och t o m den ”kontrollgrupp” som arbetar inom SweDia-projektet ansåg att testet var
mycket svårt. Det verkar alltså inte upplevas så lätt som jag trodde att åldersbedöma talare
enbart med hjälp av isolerade ord. Diagrammen nedan visar medelvärdet för hur samtliga
lyssnare bedömde svårighetsgraden för varje talare i varje exempel. Det finns ett diagram
för maxvärden och ett för minvärden.

Maxvärden för upplevd svårighetsgrad (alla lyssnare)
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Figur 6.11. Upplevd svårighetsgrad för de tre exempelorden.

Max- och minvärdena visar alltså en del små skillnader. Lyssnare valde något oftare att
förse ’tack’ med svårighetsgraden 5 än ’rasa’, och ’tusendollarsedlar’. De längre orden
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innehåller ju mer information pga längre duration och fler språkljud, och försågs bara med
svårighetsgrad 5 vid fyra (’rasa’) respektive två (’tusendollarsedlar’) tillfällen. På samma
vis finns i ordet ’tusendollarsedlar’ flest förekomster av svårighetsgraden 1, medan
lyssnarna tyckt att de kortare orden var svårare att bedöma. Siffrorna ovanför de staplar
som visar ett maxvärde på 5 eller ett minvärde på 1 anger det antal lyssnare som valde
dessa svårighetsalternativ.

Standardavvikelsen (visas ej i diagrammen) ligger i de flesta fall runt 1, vilket visar att
lyssnarna oftast angett svårighetsgraden 2 (ganska lätt), 3 (varken lätt eller svårt) eller 4
(ganska svårt).

Medelvärdet (visas ej i diagrammen) för de allra flesta exemplen ligger runt 3, vilket
indikerar att orden på det stora hela uppfattades som ”varken lätt eller svårt” att uppskatta
talarens ålder för. Även om skillnaderna är små mellan exempelorden, kan man jämfört
med ’tack’ avläsa en liten sänkning av svårighetsgraden i ’rasa’, och den verkar sjunka
ytterligare något i det sista ordet ’tusendollarsedlar’.

Sammanfattningsvis kan man säga att perceptionstestet visserligen av många lyssnare
uppfattades som svårt, men enligt vad testdeltagarna avgivit för svårighetsgrad i testet
verkar det trots allt ha varit varken var för lätt eller för svårt för lyssnarna att uppskatta de
åtta talarnas ålder med hjälp av de 24 exemplen.

6.5 Tränade och otränade lyssnare

Som kuriosa gör jag bara en kort jämförelse mellan de 14 lyssnare som angivit att de hade
någon form av vana vid att lyssna på röster (t ex fonetiker eller SweDia-medarbetare) och
de 30 lyssnare som menade att de saknade erfarenhet av att lyssna på röster. Fördelningen
är inte så jämn som jag skulle önska, men jämförelsen görs som sagt mest på skoj.

Lyssnarna Tack Rasa Tusendollar-
sedlar

Totalt Äldre
kvinnor

Yngre
kvinnor

Äldre
män

Yngre
män

Totalt

Tränade bättre 4 4 6 14 5 3 4 2 14
Otränade bättre 4 4 1 9 0 3 2 4 9
Oavgjort 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Totalt 8 8 8 24 6 6 6 6 24
Tabel 6.11. Skillnader i åldersbedömningsförmåga mellan tränade och otränade lyssnare för de tre
exempelorden och de åtta talarna baserade på testets 24 exempel.

Diagrammen nedan visar att det inte föreligger några större skillnader mellan tränade och
otränade lyssnare i medelvärdena. Det fanns ej heller några markanta olikheter i
standardavvikelserna. Man kan med lite god vilja tolka resultaten som att tränade lyssnare
har en något bättre åldersuppskattningsförmåga eftersom de var bättre på att
åldersuppskatta orden i 14 fall av 24, medan de otränade bara var bättre i 9 fall (ett fall blev
oavgjort). Dock vill jag återigen poängtera att materialet är för litet för att med säkerhet
kunna dra några generella slutsatser.
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Flera av lyssnarna, både otränade och tränade, berättade efter genomgånget perceptionstest
att de haft hjälp av att associera till röster de kände till. Om ett exempel påminde om en röst
de kände till var det enklare att åldersbedöma det exemplet.

En annan i detta sammanhang relevant och intressant iakttagelse, som en av SweDia-
medarbetarna gjorde, var att vi verkar ha ett ganska utvecklat ”röstminne”. Då denne
medarbetare medverkat vid samtliga inspelningar av de talare jag valt ut för testet, och
alltså tillbringat någon timme hemma hos varje talare, kunde han bara genom att höra ett
enda ord uttalat av en viss talare minnas dennes namn, utseende, vad de talat om (t ex
talarens arbete och fritidsintressen mm) och i flera fall även talarens exakta biologiska
ålder. Det är nog så att vi använder oss av akustiska och perceptoriska ledtrådar vid
åldersuppskattning, men man bör nog även komma ihåg att vi säkerligen jämför dessa
ledtrådar med ”ljudminnen” från för oss sedan tidigare kända röster. Ju mer lik ett
”röstminne” en talare är, desto lättare bör vi rimligtvis ha att åldersuppskatta denne talare.
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Biologisk ålder samt en jämförelse av tränade och otränade 
lyssnares uppskattade ålder för 'tack'
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Figur 6.12. Tränade och otränade lyssnares åldersuppskattningar för samtliga tre exempelord.
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7 Slutsatser och diskussion

Vad visar den här undersökningen? Besvarar den mina inledande frågor, och bekräftar den
mina hypoteser? Kunde lyssnarna åldersuppskatta talarna på 10 år när? Fick jag mina
hypoteser bekräftade när det gäller typiska och atypiska talare?

Allra bäst resultat uppmättes för en typisk 28 årig kvinnoröst (Talare 8) med ordet ’rasa’,
där medelvärdet för uppskattad ålder överensstämde helt med den biologiska. Det sämsta
resultatet, där lyssnarnas medelvärdet på 48 år är mer än en fördubbling av en atypisk 21-
årig mans rösts ålder (Talare 5) i ordet ’tack’. Spridningen tycktes bl a bero på följande
mönster:
• Ordet ’tack’ verkade inte rymma tillräckligt mycket information om talaren för att flera av
lyssnarna skulle kunna göra en adekvat åldersbedömning.
• Det verkar generellt ha varit svårare för lyssnarna att åldersbestämma de atypiska rösterna
än de typiska.

Eftersom tidigare liknande perceptionsstudier nöjt sig med resultat som hamnade över
slumpvärdena får väl även jag vara tillfreds med att mellan 50 och 92% av lyssnarna
lyckades åldersuppskatta de typiska talarna (för de två längre exempelorden), speciellt som
testets 18 alternativ ger en sannolikhet på ca 5,6% om slumpen hade fått råda. Även de
atypiska talarnas resultatsiffror ligger på mellan 18 och 58%, vilket är något sämre, men
ändå betydligt bättre än slumpen. Då jag i min undersökning dessutom valde att låta
lyssnarna åldersbestämma talarnas ålder mycket mer exakt än tidigare studier, bör jag nog
se utgången som ett mycket bra resultat. Jag drar alltså (om än något motvilligt) slutsatsen
att människans åldersuppskattningsförmåga vad gäller isolerade ord inte är så bra som jag
hade hoppats, men att den trots allt (och tack och lov) är avsevärt bättre än slumpen.

Jag har ej heller i motsats till tidigare studier hittat några nämnvärda skillnader mellan olika
lyssnargrupper, vare sig mellan kön, ålder eller erfarenhet av att lyssna på röster, vilket
tyder på att det antingen kan bero på testuppläggningen, eller så behövs större
undersökningar innan man kan dra några generella slutsatser i detta avseende.

Mina resultat (så som jag presenterar dem för varje talare i kapitlet ’Resultat och analys’
ovan) bekräftar på det stora hela min hypotes om att vissa talare är svårare att
åldersbestämma än andra. Kanske det kan vara så att vi kan åldersuppskatta typiska talare,
och att det däremot blir svårare när vissa typiska ledtrådar saknas. Även samme talare kan i
vissa av orden sakna någon ledtråd. Det tyckte jag mig kunna höra själv i ett par exempel,
och det bekräftar även lyssnarnas bedömningar, t ex i ordet ’rasa’ uttalat av Talare 2, och
ordet ’tack’ uttalat av Talare 1, 3 och 5.

Diagrammet nedan visar först (överst) resultaten för de typiska talarna, dvs de jag från
början tyckte lät ungefär lika gamla som de var (Talare 1, 3, 6 och 8), och sedan visas
resultaten för de mer atypiska talarna (Talare 2, 4, 5 och 7). Även om det finns undantag,
verkade även lyssnarna generellt ha lättare att korrekt åldersbestämma de typiska talarna.
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Att det gick lika bra för några atypiska ord kan ha att göra med att de atypiska talarna
ibland saknar, och ibland faktiskt har ledtrådar som gör det lättare att åldersbedöma dem.

Diagrammet nedan visar att det föreligger en viss skillnad mellan de tre exempelorden (som
alltså visas från vänster till höger i diagrammen, med ’tack’ längst till vänster, ’rasa’ i
mitten och ’tusendollarsedlar’ till höger) för varje talare även om inga entydiga slutsatser
kan dras utifrån dessa data. Det enstaviga ordet verkade mycket svårt att bedöma för Talare
1, 2, 3 och 5. För vissa andra talare (fr a Talare 4 och 7) gav ’tack’ bättre ledtrådar än de
båda längre orden. Orden ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’ verkar inte skilja sig så mycket åt,
utan åldersuppskattningsförmågan tycks inte ha förbättras nämnvärt när man får höra ett
sexstavigt ord istället för ett tvåstavigt. Ett tvåstavigt ord borde alltså ge tillräckligt med
information om en röst för att man ska kunna åldersbestämma den.

Typiska talare: biologisk ålder och medelvärdet 
av uppskattad ålder (samtliga lyssnare)
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Figur 7.1. Samtliga lyssnares åldersuppskattningar för samtliga talare och exempelord.
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8 Sammanfattning

I föreliggande uppsats har jag undersökt några perceptoriska aspekter på röstens ålder. Dels
testades hypotesen att vuxna människor kan uppskatta en vuxen rösts ålder på ±10 år med
stimuli bestående av enstaka isolerade ord, och dels undersöktes om det fanns typiska och
atypiska talare för sin ålder (dvs talare som lät lika gamla som de var respektive talare som
lät betydligt äldre eller yngre än vad de var) genom att värdera lyssnares
åldersuppskattningsförmåga för några utvalda talare.

38 lyssnare (19 kvinnor, 19 män) fick i ett Internetbaserat perceptionstest i uppgift att på 5
år när försöka åldersbestämma åtta talare som uttalade tre isolerade exempelord, totalt 24
exempel. Orden var av olika antal stavelser och duration: ’tack’, ’rasa’ och
’tusendollarsedlar’. Talarna bestod av fyra män och fyra kvinnor, varav fyra äldre och fyra
yngre talare, och varav fyra typiska och fyra atypiska talare.

Testresultaten analyserades bl a med tanke på hur många som lyckades uppskatta åldern
korrekt på 10 år när. Även jämförelser mellan olika grupper av lyssnare (kön, ålder,
erfarenhet av att lyssna på röster) gjordes.

Undersökningen ledde till följande resultat och slutsatser:
• Mellan 50 och 92% av lyssnarna lyckades uppskatta en typisk rösts ålder på ±10 år
med stimuli bestående av enstaka isolerade ord, vilket får sägas vara ett
tillfredställande resultat med tanke på att slumpen skulle ha genererat resultat på
endast ca 28% (en uppskattning på ±10 år blir 5/18 ≈ 28%). För de atypiska rösterna
uppnåddes något sämre resultat: mellan 18 och 58%. Även om jag hade hoppats på
bättre resultat drar jag trots allt slutsatsen att människans åldersuppskattningsförmåga
är, om inte perfekt, så åtminstone hyfsad.
• Typiska och atypiska röster verkar existera eftersom skillnader uppmättes mellan
dessa två rösttyper beträffande vår förmåga att åldersuppskatta dem.
• Skillnader mellan olika lyssnargruppers åldersuppskattningsförmåga förefaller vara
mycket små, och då tidigare undersökningar kommit fram till skilda slutsatser i detta
avseende, tror jag att det krävs större undersökningar med mer material och fler
lyssnare för att uppnå tillförlitliga resultat.

Något som däremot inte omfattades av denna studie var de akustiska korrelaten till röstens
åldrande, med andra ord vilka akustiska ledtrådar vi använder oss av när vi åldersbestämmer en
röst. Detta hoppas jag dock få återkomma till i min D-uppsats.
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