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Abstrakt 

Bakgrund: Över hela världen uppskattas det att över 400 000 människor har ett CI. Av dessa 

personer uppskattas 150 000 vara inom Europa, varav 3000 i Sverige. Ett CI är ett 

hörhjälpmedel som är till för att delvis återskapa hörseln hos individer som är döva eller som 

har en grav hörselnedsättning. Begreppet musik är svårdefinierat eftersom det förekommer 

flera olika definitioner. Rytm, klangfärg, melodi och tonhöjd är de fyra grundelementen som 

musik är uppbyggd av. Även musikperception är svårdefinierat eftersom det är väldigt 

individuellt hur man upplever musik samt för att det beror på hur varje individs hörselsystem 

är begränsad. 

Syfte: Studien syftar till att sammanfatta forskningsläget för CI:s påverkan på 

musikperceptionen.                                                                                                                     

Metod: Den aktuella studien utfördes som en beskrivande systematisk litteraturstudie som 

inkluderade artiklar baserad på kvantitativt data. Litteratursökningen genomfördes på 

databaserna PubMed och CINAHL och är baserad på fjorton vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan åren 2006 och 2017.                                                                                                                                          

Resultat och slutsatser: Majoriteten av resultaten från de olika studierna har visat att 

musikperceptionen var sämre genom ett CI än vad det var innan implantationen. Generellt 

konstaterades det att musikperceptionen anses vara bättre om man tidigare varit musiker eller 

om rytmiska ledtrådar förekom.   

Abstract 

Background: Worldwide it is estimated that over 400 000 people have CI. Of these people, it 

is estimated to be 150 000 in Europe, whereof 3000 in Sweden. A CI is an assistive listening 

devices that is designed to mostly restore hearing in individuals that are deaf or have a severe 

hearing loss. Music is difficult to define because there are several different definitions. 

Rhythm, timbre, melody and pitch are the four basic elements that music consists of. Music 

perception is also difficult to define because it is very individual how to perceive music and it 

depends on how the auditory system for individuals are limited.                                                                                                                                                  

Aim: The aim of this study is to summarize the state of research of the CI’s impact on music 

perception.                                                                                                                                     

Methods: The study was conducted as a descriptive systematic review of quantitative based 

articles. The articles were searched in the databases PubMed and CINAHL and are based on 

fourteen scientific articles published between 2006 and 2017.                                                                                             

Results and conclusions: The majority of the results of the various studies have shown that 

music perception was poorer through a CI than it was before implantation. Generally music 

perception considered to be better for musician or if there were any rhythmic clues.  

 

Keywords: Cochlear implant, music, perception, melody, pitch, rhythm, timbre, 

chord, musical instrument, enjoyment, listening habits 
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Förkortningar och begrepp (anges i alfabetisk ordning) 

Ackompanjemang = Att man ger musikalisk bakgrund till exempelvis sång (ledsaga)   

AMICI = Appreciation of Music in Cochlear Implantees                                      

Bilaterala CI = CI på båda öronen. 

CAMP = Clinical assessment of music perception test                                                                          

CI = Cochleaimplantat                                                               

DMBQ = Dutch Musical Background Questionnaire   

Flerspårsinspelningar = Varje instrument spelas in separat.                                                          

FMI = Familiar melody identification                                           

HA = Hörapparat                                 

K-CAMP = Clincial Assessment of Music Perception                                               

MCI = Melodic contour identification                                     

MUMU = Munich Music Questionnaire                                                                                  

NH = Normalhörande                                                                                    

PMMA = Primary Measures of Music Audiation  

Postlingual dövhet = Dövhet som inträffat efter barndomsårens språkutveckling.                                 

Prelingual dövhet = Dövhet som inträffat före språkutvecklingens början.                                                                  

Sekvens = Melodiska upprepningar                                                                                                                  
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VAS = Visuell analog skala 
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1 Bakgrund  
 
1.1 Inledning 
 

Över hela världen uppskattas det att över 400 000 människor har ett cochleaimplantat (CI). 

Av dessa personer uppskattas 150 000 vara inom Europa, varav 3000 i Sverige enligt 

Hörselskadades Riksförbund (HRF, 2017).  

 

Cochleaimplantat är ett relativt ungt forskningsområde beskriver Tye-Murray (2015). 

Situationen förändrades kraftigt för personer med hörselnedsättning när CI presenterades år 

1970 berättar Dritsakis, Besouw och O’Meira (2017). Vidare menar Dritsakis et al. att 

anledningen till att CI presenterades var för att kunna återge individer med grav 

hörselnedsättning eller dövhet möjligheten till att återigen kunna höra samt för att förbättra 

talperceptionen hos dessa individer. I första hand var och fortfarande är CI:t utformad till att 

behandla talinformation (Dritsakis et al., 2017). Vidare berättar Dritsakis et al. att CI:t 

medförde till att talperceptionen förbättrades och människorna som var i behov av det, 

upplevde tillfredsställelse. I och med att allt fokus låg på att förbättra talperceptionen 

medförde detta till att musikperceptionen inte uppmärksammades lika mycket (Dritsakis et 

al., 2017). Plant (2015) berättar att det fortsattes att forska kring hur CI kunde utvecklas för 

att på bästa möjliga sätt kunna förbättra talperceptionen hos de individer som var i behov av 

det. Vidare menar Plant att detta har medfört till stora framsteg inom talperceptionen genom 

ett CI, medan musikperceptionen hamnade vid sidan av.  

  

För de flesta döva CI-användare som tidigare haft normalhörsel och varit utsatt för musik, 

finns bevis för att musik anses vara en viktig del i deras liv (Dritsakis et al., 2017). Vidare 

menar Dritsakis et al. att det finns studier som indikerar på att deltagarna i studierna har 

angett att de skulle vilja få möjligheten till att bli erbjudna ett CI enbart för 

musikperceptionens skull (Dritsakis et al., 2017). Vidare berättar Dritsakis et al. att andra 

deltagare berättar att om det fanns en möjlighet till att ett CI kunde återge musik på ett felfritt 

sätt, hade ingen tvekan funnits till att tacka JA till att få erhålla ett CI.  

 

Det är många människor som har CI runt om i världen, musik anses vara en viktig del i de 

flesta människornas liv samt att musikperception genom ett CI har prioriterats lägre under en 

längre tid. Det finns därmed en anledning till att belysa detta problem. Därav har fokuset för 

den aktuella studien varit att med hjälp av den vetenskapliga litteraturen sammanfatta CI:s 

påverkan på musikperceptionen. 

 
1. 2 Cochleaimplantat (CI) 
 

Ett cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som är till för att delvis återskapa hörseln hos 

individer som är döva eller som har en grav hörselnedsättning (Rubinstein, Parkinson, Tyler 

& Gantz, 1999). Sensorineural hörselnedsättning innebär att funktionen av antingen de yttre 

hårcellerna, de inre hårcellerna eller båda upphör att fungera (Dillon, 2012). Anledningen till 

att hårcellerna kan upphöra att fungera är bland annat på grund av åldring, infektioner i 

innerörat eller överdriven exponering av buller berättar Clark och Ohlemiller (2008). Vidare 

menar Clark och Ohlemiller att omvandlingen av mekaniska signaler till elektriska signaler 

ansvaras av sinnescellerna; inre- och yttre hårceller, som finns i snäckan (i cortiska organet). 
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Uppfattningen av ljud sker när elektriska signaler överförs till hjärnan med hjälp av 

ganglioncellerna (Clark & Ohlemiller, 2008). Det ett CI gör är att genom en direkt 

stimulering av hörselnerven, ersätta hårcellernas funktion (Tye-murray, 2015). Detta innebär 

att med hjälp av ett CI kan individer återfå möjligheten till att uppfatta olika ljud. Trots att 

hörhjälpmedlet ger möjlighet till att uppfatta olika ljud, kan ett normalt öra höra fler 

ljudnyanser än vad ett CI kan göra (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Grayden och Clark (2006) berättar att ett CI består av två delar. Vidare menar Grayden och 

Clark att dessa två delar är: en yttre komponent och en inre komponent. De yttre 

komponenterna placeras bakom örat och består av en sändare, ljudprocessor, mikrofon och 

anslutningskablar medan de inre komponenterna består av en mottagare samt en 

elektroduppsättning berättar Grayden och Clark (2006). I nära anslutning till innerörat, i 

skallen, är de inre komponenterna placerade (Grayden & Clark, 2016). Vidare berättar 

Grayden och Clark att elektroduppsättningen förs in i cochlean och att mottagaren placeras på 

mastoidbenet. I och med att de inre komponenterna placeras i skallen syns de inte efter 

implantationen berättar Tye-murray (2015).  

 

Signalprocessen sker i ljudprocessorn berättar Tye-Murray (2015). Vidare menar Tye-Murray 

att till ljudprocessorn skickas de elektriska signalerna som tagits upp av mikrofonen, 

omvandlats och därmed skickats med hjälp av anslutningskablarna. Hur signalprocessen går 

till varierar beroende på CI designen förklarar Grayden och Clark (2006). För att signalen 

skall kunna presenteras för olika elektroder i elektroduppsättningen, filtreras eller 

digitaliseras signalen för att sedan delas in i olika segment för att signalens olika 

komponenter skall kunna presenteras för olika elektroder i elektrodgruppen (Tye-Murray, 

2015). 

 

Via sändaren och den inbyggda mottagaren överförs den elektriska signalen från 

ljudprocessorn till elektrodgruppen förklarar Zwolan (2008). Vidare menar Zwolan att vid 

sidan av huvudet placeras oftast sändaren som med hjälp av en magnet hålls på plats, vars 

uppgift är att skicka signalerna till den inbyggda mottagaren. Det är genom huden som den 

elektriska signalen överförs (Zwolan, 2008). Tye-Murray (2015) berättar att det sker antingen 

med hjälp av radiofrekvenstransmission eller elektromagnetisk induktion. Vidare menar Tye-

Murray för att den elektriska signalen ska skickas vidare till elektroduppsättningen passerar 

signalen den inbyggda mottagaren. 

 

Grayden och Clark (2006) berättar att elektroduppsättningen som genom det runda fönstret 

förs in i snäckan (i scala tympani), består av en liten tråd. Black och Clark (1980) förklarar att 

den bästa placeringen för elektroduppsättningen är i scala tympani för att uppnå bästa effekt 

vid stimulering av hörselnerven.  

 

Enligt Dillon (2012) är mellan- och högfrekventa ljud effektivare för ett CI att förmedla än 

vad det är med lågfrekventa ljud.  

 
1.3 Indikationer för CI  
 

Socialstyrelsen (2011) berättar att det finns tre förutsättningar som måste uppfyllas för att en 

vuxen person ska erbjudas CI i Sverige. Vidare menar Socialstyrelsen att dessa tre 
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förutsättningar är: patientrelaterade förutsättningar, vårdprocessrelaterade förutsättningar 

samt vårdgivarrelaterade förutsättningar. Nedan beskrivs de svenska kraven som måste 

uppfyllas för att en vuxen person ska remitteras vidare för bedömning av CI.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är de patientrelaterade förutsättningarna: 

 

- På det bästa örat är tonmedelvärdet sämre än 70 dB HL vid tonaudiometri och att 

resultatet är sämre än 50 procent vid talaudiometri med fonemiskt balanserade 

enstaviga ord på det bästa örat.  

- Vid 4 kHz ska resultatet för tonaudiometri i ljudfält med optimalt anpassade 

hörapparater vara lika med eller sämre än 50 dB HL eller att resultatet är sämre än 50 

procent vid talaudiometri med optimalt anpassade hörapparater med fonemiskt 

balanserade enstaviga ord.  

- Att patienten inte har något tillstånd som innebär ett hinder för åtgärden som 

exempelvis någon sjukdom.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är de vårdprocessrelaterade förutsättningarna: 

 

- Att tekniska och optimala pedagogiska rehabiliteringsinsatser har genomförts. 

- För att försäkra sig om att det inte finns något anatomiskt hinder för operation har 

relevant bilddiagnostik genomförts. 

- Att kartläggning av samsjuklighet samt en noggrann diagnostisk utredning är 

genomförd. 

- Att patienten har fått nödvändiga stödinsatser före operationen, insatser som behövs 

efter operationen har förberetts samt att en psykosocial bedömning är genomförd.  

- Att patienten och hennes/hans omgivning har fått möjligheter till att få så realistiska 

förväntningar på operationen och dess resultat som möjligt via muntlig och skriftlig 

information. Om patienten är införstådd med hur ingreppet går till, komplikationer 

som kan uppkomma samt innebörden av efterföljande rehabilitering ska vårdgivaren 

ha försäkrat sig om 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är de vårdgivarrelaterade förutsättningarna: 

 

- Ett fast multiprofessionellt team med bred kirurgisk, pedagogisk, audiologisk samt 

psykosocial kompetens ska finnas.  

 
 
1.4 CI-teamet 
 
Inom sjukvården anses CI-teamet vara det mest framgångsrika teamet med ett gott samarbete 

med varandra berättar Proops (2006). Vidare menar Proops för att uppnå ett tillfredsställande 

samarbete inom teamet krävs en grundläggande förståelse för vad ett team är för något, 

vilken roll man har i teamet samt vad som krävs för att bibehålla detta samarbete. I lexikon 

står det att när minst två personer arbetar tillsammans kallas det för ett team berättar Proops 

(2006). 
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Proops (2006) skriver att det finns tre sorters team: ett multidisciplinär, ett interdisciplinärt 

och ett transdisciplinär. Vidare menar Proops att i det multidisciplinära teamet sätts mål upp 

individuellt av medlemmarna som därefter träffas för att diskutera kring de. I det 

interdisciplinära teamet arbetar man inte individuellt (Proops, 2006). Vidare berättar Proops 

att här kommer man tillsammans fram till mål som sätts samman till en gemensam 

behandlingsplan. I det transdisciplinära teamet diskuterades det både kring mål och eventuellt 

förslag till hur framtida kliniska problem kan lösas på bästa möjligt sätt förklarar Proops 

(2006).  

 

I CI-teamet för vuxna CI-användare ingår: audionom, kirurg, ingenjör, sjuksköterska, hörsel 

terapeut, koordinator samt psykolog beskriver Proops (2006). Vidare berättar Proops att 

kirurgen har hand om operationen samt den medicinska delen genom uppföljningar. Enligt 

Proops (2006) kommer audionomen vara med patienten under hela rehabiliteringen samt 

tillsammans med ingenjören för att programmera enheten. Vidare berättar Proops att hörsel 

terapeuten har hand om frågor som rör patientens känslomässiga behov och arbete. 

Sjuksköterskan ingår i CI-teamet för att patienter anses ha en närmre relation till 

sjuksköterskor jämfört med andra arbetare inom vården (Proops, 2016). Vidare förklarar 

Proops att psykologen utreder den psykologiska samt emotionella tillståndet hos patienten. 

Koordinatorn är den som ser till att allt flyter på som det ska, allt från implantation till 

rehabiliteringsdelen (Proops, 2016).   

 

1.5 Musik 
 
Begreppet ”musik” är svårdefinierat eftersom det förekommer flera olika definitioner 

(Lilliestam, 2009). De flesta individer definierar att begreppet musik består av instrumenten; 

fioler, pianon och gitarrer som bygger på rytmer, pulser, ackord, klang och melodier berättar 

Lilliestam (2009). Vidare menare Lilliestam att musik oftast betraktas som ett musikstycke, 

en sång, en låt, ett verk samt en symfoni.  

 

I vissa situationer anses musik vara väldigt uppskattad av en stor mängd individer beskriver 

Lilliestam (2009). Vidare berättar Lilliestam att lyssna på musik innebär inte att man enbart 

lyssnar på musik, utan det innebär även att man känner sig borta eller hemma, osäker eller 

trygg, obekväm eller bekväm. Enligt Lilliestam (2009) kan man kan antingen ta avstånd eller 

ta till sig musik, ogilla eller tycka om musik. Vidare menar Lilliestam att musik har en stor 

plats i vissa individers liv eftersom en del individer använder musiken för att kunna uttrycka 

vem de är, vad de tror på och vem de vill vara. 

 

Det allra första musikalitetstestet som publicerades år 1919 bestod av ett antal deltester 

(Jensen, 1977/1979). Därefter har dagens tester utgått från musikalitetstestet som bestod av 

rytmskillnader, tonhöjdsskillnader samt klangfärgsskillnader berättar Jensen (1977/1979). 

Vidare menar Jensen att rytmskillnader innebär att det ska avgöras om två rytmiska mönster 

som presenteras tätt intill varandra är lika eller olika utifrån den första tonen. 

Tonhöjdsskillnader innebär att det ska avgöras vilket av de två toner som presenteras tätt 

intill varandra är högre respektive lägre utifrån den första tonen beskriver Jensen 

(1977/1979). Vidare berättar Jensen att klangfärgsskillnader innebär att det ska avgöras om 

två tonerna som presenteras är lika eller olika utifrån den första tonen. Dessa deltester ansågs 
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vara utmärkta tester för att kunna förutsäga något om den subjektiva upplevelsen (Jensen, 

1977/1979). 

 

Rytm, melodi, tonhöjd och klangfärg är de fyra grundelementen som musik är uppbyggd av 

berättar Limb (2006).  

 

Begreppet ”musikperception” är svårdefinierat eftersom det är väldigt individuellt hur man 

upplever musik samt att det beror på hur varje individs hörselsystem är begränsad berättar 

Mcdermott och Oxenham (2008). Vidare menar Mcdermott och Oxenhamn att hur 

hörselsystemet kodar samt behåller den akustiska informationen påverkar musikperceptionen.  

 

Deutsch (2007) beskriver att omfattningen av begreppet ”musikperception” har en bred 

beskrivning. Begreppet ”musikperception” kan betraktas som ett grundläggande attribut som 

exempelvis tonhöjd, ljudstyrka samt varaktighet. Vidare menar Deutsch att utvecklingsfrågor, 

kulturell påverkan, uppfattning av musikstrukturer samt avvikelser av musikuppfattning även 

är fenomen som ingår i omfattningen av begreppet ”musikperception”. Hörselsystemet har 

utvecklat strategier för ljudkomponenter så att det inte maskeras när ljud når fram till öronen i 

närvaro av andra störande ljud (Deutsch, 2007). De perceptuella strategierna medför att om 

man exempelvis befinner sig på en konsert, så avbryts inte musikprestationen om viskningar 

eller hosta skulle förekomma berättar Deutsch (2007).  

 
1.6 Utvärderingsmetoder för musikperception 
 

I studier som har stötts på under den aktuella studien har det framkommit att det finns ett 

flertal mätinstrument som används för att utvärdera musikperceptionen. Dessa mätinstrument 

är: AMICI, CAMP, DMBQ, FMI, K-CAMP, MCI, MUMU samt PMMA. 

 

AMICI är ett test som har utformats för att undersöka musikurskiljning från vardagligt buller, 

identifiering av musikinstrument (klangfärg) och musikstilar samt igenkänning av 

musikutdrag (Spitzer, Mancuso & Cheng, 2008).  

 

CAMP är ett test som har utformats för att testa tonhöjdsurskiljning, melodiigenkänning samt 

klangfärgsigenkänning (Kang et al., 2009).  

 

DMBQ testet är den modifierade versionen av Iowa Musical Background Questionnaire 

(Gfeller, Witt, Kim & Knutson, 1998). DMBQ har utformats för att testa upplevd 

musikkvalitet, tillfredsställelse av musiklyssning och upplevelser kring musikinstrument 

(klangfärg), rytm, melodi och sångtext (Fuller, Mallinckrodt, Maat, Baskent & Free, 2013). I 

musikkvalitetstestet var uppgiften att med hjälp av sju visuella analoga skalor (VAS) 

graderad från 0 (dålig kvalitet) till 100 (bra kvalitet) ange det som passade in bäst på den 

upplevda musikkvaliteten från mekanisk till naturlig, låter som musik till låter inte som 

musik, ogillar till gillar, behagligt till obehagligt, komplicerad till enkelt, svårt att följa till 

enkelt att följa samt oklart till klart (Fuller et al., 2013). Graden av tillfredsställelse av 

musiklyssning graderades på en skala från 0 (inte tillfredsställd) till 2 (mycket tillfredsställd) 

där uppgiften var att ange om musiklyssnandet var tillfredsställande och behaglig (Fuller et 

al., 2013). Frågor berörande de olika musikelementen skulle graderas på en skala från 1 

(aldrig) till 7 (alltid) där uppgiften var att besvara frågor om möjligheten till att kunna följa 
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rytm, urskilja musikinstrument (klangfärg), melodiigenkänning av ett musikutdrag, urskilja 

mellan kvinnlig och manlig sångröst samt följa sångtext (Fuller et al., 2013).  

 

FMI är ett test som har utformats för att testa tolv melodier som ska vara bekanta för 

deltagarna, både med och utan rytmiska ledtrådar (Kong, Cruz, Jones & Zeng, 2004).  

 

K-CAMP testet är den modifierade versionen av University of Washington’s Clinical 

Assessment of Music Perception (UW-CAMP) (Nimmons et al., 2008). K-CAMP har 

utformats för att testa melodiigenkänning, klangfärgsigenkänning samt tonhöjdsurskiljning 

(Jung et al., 2010). 

 

MCI är ett test som utformats för att testa melodiska tonhöjder (Galvin, John, Fu & Nogaki, 

2007).  

 

För gradering av musik både före och efter att deltagaren erhållit ett CI samt bedömning av 

tidigare musikupplevelser användes frågeformuläret MUMU (Brockmeier et al., 2002).  

 

PMMA är ett test som utformats för att testa rytmurskiljning (Gordon, 1979).  

 

2 Syfte 
 

Den aktuella studien syftar till att sammanfatta forskningsläget för CI:s påverkan på 

musikperceptionen. 

 
3 Metod 
 
3.1 Val av metod 
 

Arbetet utfördes som en beskrivande systematisk litteraturstudie som inkluderade artiklar 

baserad på kvantitativt data. Anledningen till detta är att artiklar baserad på kvalitativt data 

var oerhört få.  

 
3.2 Urvalsprocess 
 
3.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Ett inklusionskriterium var att deltagarna skulle bära antingen unilateralt eller bilaterala CI. 

Inklusionskriterierna begränsades till artiklar publicerade mellan åren 2006 – 2017 för att 

erhålla material som är relativt aktuellt. 

 

Artiklar med deltagare som består av vuxna över 18 år har inkluderats. Anledningen till detta 

är framförallt för att göra den aktuella studien hanterlig stor. Om även målgruppen barn hade 

inkluderats, skulle det ha blivit betydligt fler artiklar att hantera. Dessutom är det svårt att 

utvärdera musikperceptionen hos barn. Därför valdes målgruppen barn att exkluderas i den 

aktuella studien.  
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Artiklarna skulle vara på engelska eftersom författaren i den aktuella studien behärskar det 

språket.  

 

Artiklar som endast berör musikträning i syfte till att förbättra musikperceptionen hos CI-

användarna har exkluderats. Däremot inkluderades artiklar som berör musikträning i mindre 

utsträckning, där ett tydligt resultat som är relevant för den aktuella studiens syfte framgår.  

 

Även artiklar som endast berör tekniska aspekter som exempelvis elektroduppsättning och 

bandpassfiltrering har exkluderats. Anledningen till detta är framförallt att informationen var 

avancerad att bearbeta under den period som finns till förfogande för en uppsats. Likaså 

exkluderades artiklar som endast berör CI och talperception. 

 

Likaså exkluderades artiklar innehållande jämförelser med CI, där resultatet för enbart CI inte 

går att urskilja. Artiklar innehållande jämförelser mellan CI och HA samt CI och EAS 

(elektro akustisk stimulering) har exkluderats. Däremot har artiklar med jämförelser mellan 

CI och NH inkluderats i viss utsträckning, där resultatet för enbart CI går att urskilja. Dock 

har inte fokuset varit på hur de NH har presterat i de olika studierna.  

 

Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklar innehållande deltagare med hörapparat i 

motsatta öra (EAS) inkluderades på ett villkor. Villkoret var att dessa deltagare plockade bort 

hörapparaten vid utförandet av olika tester eftersom den aktuella studiens syfte enbart berör 

hörhjälpmedlet CI.  

 

3.2.2 Sökord 
 

De aktuella sökningarna innehåller sökord på engelska eftersom Östlundh (2012) beskriver 

att de flesta vetenskapliga artiklar är på engelska. Sökorden som användes var: cochlear 

implant*, music och perception, Sökorden i databaserna visades vara relevanta för sökningar 

i ämnet enligt MeSH-termer (Medical Subject Headings, PubMed) och Cinahl Headings 

(CINAHL). Dock genomfördes inte sökningarna som MeSH-termer eftersom det inte gav 

tillfredsställande resultat. Därmed användes endast fritextsökning.  

 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) innebär operationalisering att överföra 

begrepp och breda frågor till konkreta och tydliga frågor. För att kunna mäta det abstrakta 

begreppet kan sökordet musikperception operationaliseras till undervariablerna rytm, melodi, 

ackord, tonhöjd samt klangfärg. Detta har dock inte tillämpats i den aktuella 

litteratursökningen och orsaken till det redovisas i metoddiskussionen under rubriken 6.1.2 

sökord. 

 

Sökorden i den aktuella studien söktes först enskilt som en testsökning. Det beror på att 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) beskriver att en 

testsökning syftar till att få en överblick av hur stora sökmängder som kan förväntas. I 

huvudsökningen kombinerades sökorden med den booleska operatorn AND som innebär att 

två sökord kopplas samman (Östlundh, 2012). Sökningen motsvarades alltså av tre sökblock; 

Cochlear implant* AND music AND perception. Ett av sökorden utfördes med trunkering (se 

tabell 1). Trunkering innebär att stammen av ett ord kvarstår när ändelsen tas bort och ersätts 

istället med en asterisk (*) (Willman, 2016).  
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Sökningarna genomfördes på samma sätt i samtliga databaser. Antalet sökträffar för 

respektive sökord framgår i huvudsökningen i tabell 1.  

 

3.2.3 Databassökning 
 

Litteratursökningen genomfördes den 28 januari 2017 med hjälp av databaser. Databaserna 

valdes via Örebro Universitets databaser; PubMed och CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature). Dessa databaser valdes eftersom de ansågs vara 

lämpliga inom det hörselvetenskapliga området samt för att SBU (2014) beskriver att dessa 

två databaser täcker hälso- och medicinområdet samt omvårdnad.                                                                            

 

För att erhålla relevanta artiklar för den aktuella studien begränsades sökningen i samtliga 

databaser. I databasen PubMed begränsades sökningen till att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2006 till 2017, engelska samt åldern 19+. I databasen CINAHL 

begränsades sökningen till att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2006 – 2017, 

peer reviewed som innebär att innan en artikel publiceras blir granskad av en expert 

(Willman, 2016), engelska samt alla vuxna, all adult.  

 

Litteratursökningen genomfördes först på PubMed och därefter på CINAHL. Flera artiklar 

återkom vid sökningen i databasen CINAHL (dubbletter). Se tabell 1. Tabellen består av 6 

kolumner och 6 rader. Horisontella kolumnrubriker visar databaser. Vertikala raden visar 

sökorden. * = sökord som utfördes med trunkering. **= Antalet dubbletter 

 

Parallellt med litteratursökningen i databaserna genomfördes ingen manuell sökning utifrån 

artiklars referenslistor, cited refereces. Anledningen till detta var att litteratursökningen gav 

tillfredsställande resultat och därför valdes det att gå vidare med de 14 erhållna artiklarna. 

Däremot övervakades liknande artiklar, similar articles, men resulterade inte till några nya 

artiklar.  
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Tabell 1. Sökprocess för litteratursökning utförd 28 januari 2017                                                                                                                                                                                                            

  PubMed CINAHL 

 Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

S1 Cochlear implant* 13065  6602  

S2 Music 20532  11552  

S3 Perception 451083  98462  

S4 S1 AND S2 AND S3  174 62 110 2 (34**) 

 Totalt  62  2 

 

3.3 Dataanalys 

 
 

Figur 1. Inklusionsprocessen. 

 

 

I PubMed resulterade sökningen i 174 träffar samt 110 träffar i CINAHL. Artiklarnas titel 

lästes igenom. Det resulterade till att 62 artiklar inkluderades från PubMed och 2 artiklar från 

CINAHL. Anledningen till att de 220 artiklarna exkluderades var för att de inte berörde den 

aktuella studiens syfte. De utvalda 64 artiklarnas abstrakt lästes igenom. Utifrån artiklarnas 

  
  

     Abstrakt        
64  artiklar   

Artiklar i fulltext:     
 artik 43 lar   

14  valda artiklar   

Exkluderade abstrakt       
 artiklar. 21                   

Berör inte den aktuella  
studiens syfte.   

S imilar articles   
resulterade  

inte till några  
nya artiklar.   

Exkluderade artiklar:        
 artiklar. 29                   

Berör inte den aktuella  
studiens syfte.   

Sammanlagt:           
284   artiklar   

Litteratursökning   

PubMed och CINAHL   

Exkluderade   titlar :             
  220 artiklar.                   

Berör inte den aktuella  
studiens syfte.   
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abstrakt exkluderades 21 artiklar som inte berörde den aktuella studiens syfte. De 43 

återstående artiklarna lästes och granskades i fulltext för bedömning av relevans med hjälp av 

en granskningsmall från SBU (2014). Detta medförde att 29 artiklar ansågs vara irrelevanta 

för den aktuella studiens syfte. De återstående 14 artiklarna bedömdes vara relevanta och 

gick därmed vidare till kvalitetsgranskning. Med stöd av Forsberg och Wengström (2013) 

granskningsprotokoll, genomfördes kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen berörde syftet 

med studien, undersökningsgruppen, interventionen, mätmetoder, analys samt värdering. 

Studierna tilldelades antingen låg, medel eller hög kvalitet. De artiklar som inkluderades i 

den aktuella studien bedömdes ha minst medelkvalitet. Tolv artiklar bedömdes uppnå kraven 

för medelkvalitet och två bedömdes ha hög kvalitet. Kvaliteten på artiklarna redovisas i tabell 

2, bilaga 1. De 14 inkluderade artiklarna är tvärsnittsstudier. SBU (2014) beskriver att 

förhållanden som mäts vid ett tillfälle eller en tidpunkt kallas för tvärsnittsstudier.  

 

Enligt Friberg (2012) och Willman (2016) bör man i den aktuella studien presentera de 

inkluderade artiklarna så att läsarna får en översikt över vad artiklarna handlar om. Därför har 

en sammanfattning av de 14 inkluderade artiklarna utförts enskilt för att på ett enklare sätt få 

en överblick över artiklarnas författarnamn, publiceringsår, studiedesign, syfte, metod, 

resultat samt kvalitet. Se tabell 2, bilaga 1.  

 
3.4 Etiska aspekter 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det är viktigt att hänsyn tas 

till etiska överväganden vid insamling av studier vid utförandet av en systematisk 

litteraturstudie. Vidare menar Eriksson Barajas et al. att anledningen till detta är att insamling 

av god forskning vid systematisk litteraturstudie är en viktig aspekt för att undvika 

förvrängda eller falska resultat. Därför ska endast studier som har fått tillstånd från etisk 

kommitté inkluderas i den aktuella systematiska litteraturstudien (Eriksson Barajas et al., 

2013). SBU (2014) menar att deltagarna som medverkat i en forskningsstudie bör ha fått 

adekvat information samt gett sitt samtycke. 

 

De inkluderade artiklarna i den aktuella studien kontrollerades för att se om de blivit 

granskade av en etisk nämnd. Det visade sig att artiklarna som inkluderades innehöll få etiska 

prövningar. Endast fem av artiklarna var granskade av en etisk nämnd. Se tabell 2, bilaga 1. 

Trots att etiska överväganden är väsentligt vid systematisk litteraturstudie så har studier som 

inte fått tillstånd från etisk kommitté inkluderats i den aktuella studien. Anledningen till detta 

är att i vissa av studierna så har deltagarna gett sitt samtycke till att vara med i studien. I de 

studierna där det inte framgår angående samtycke till att medverka i studien, är det så att i 

den vetenskapliga tidskriften där artikeln publicerats förekommer i de flesta fall ett krav om 

etiskt godkännande trots att det inte står med i artikeln.  

 
4 Resultat 
 

Nedanför presenteras de 14 inkluderade artiklarna som har granskats och sammanfattats i 

alfabetisk ordning utifrån författarnamn. En kort sammanfattning av artiklarnas innehåll 

presenteras i början av varje artikel. I vissa av studierna förekommer ytterligare material som 

har undersökts. Detta material presenteras inte eftersom det inte berör den aktuella studiens 
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syfte. Dock förekommer fotnoter för de artiklar som behandlar ytterligare material, där det 

kort står beskrivet om vad som undersökts.  

 

4.1 Sammanfattning av de inkluderade artiklarna 
 

I studien av Boeckmann-Barthel, Ziese, Rostalski, Arens och Verhey (2013) medverkade 1 

prelingual och 16 postlingualt döva CI-användare med unilateralt implantat. 1 11 NH som var 

både erfarna och oerfarna inom musik, agerade som kontrollgrupp. Ett test bestående av 

deltesterna melodi- och ackordurskiljning användes. Musikinstrumenten som ingick var cello 

(65 Hz) och fiol (220 Hz), låg respektive hög tonhöjd. Ackorden presenterades parvis med 

antingen låg respektive hög tonhöjd på ett piano. Ljudet presenterades genom en högtalare på 

ljudtrycksnivån 70 dB SPL.  

 

Resultatet visar att CI-användarna presterade mer än hälften korrekt för respektive 

musikinstrument i melodiurskiljningstestet. Ingen större skillnad observerades för 

melodiurskiljning beroende på vilket musikinstrument melodierna presenterades på. Detta 

innebär att det inte var någon skillnad mellan de lägre respektive högre tonhöjderna. 

Prestationen för CI-användarna var bättre enbart för de högre tonhöjderna i 

ackordurskiljningstestet. Dessutom presterade alla CI-användarna bättre jämfört med två av 

de NH som var oerfarna inom musik. CI-användarna presterade sämre i alla deltester jämfört 

med kontrollgruppen.  

 

I studien av Brockmeier et al. (2011) medverkade 31 deltagare med unilateralt CI och 67 NH.  

Ett test bestående av deltesterna: rytmurskiljning (musikutdrag, tre svårighetsgrader), 

tonhöjdsurskiljning (piano och stråkinstrument), melodiurskiljning (piano, tonhöjderna 

varierade i svårighetsgrad), ackordurskiljning (pianotoner, tre svårighetsgrader), identifiering 

av antalet musikinstrument (cello, flöjt, virveltrumma, xylofon och trumpet), identifiering av 

musikinstrument; klangfärg (flöjt, piano, kontrabas, xylofon, fagott och sopransångare) samt 

dissonansgradering (gradering av ackord på en VAS) användes. I dissonansgraderingstestet 

indikerade nivå 1 på konsonans (låter behagligt), nivå 2 indikerade på mild dissonans (låter 

obehagligt) och nivå 3 indikerade på dissonans och skarphet.2  

 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan de tre svårighetsgraderna i 

rytmurskiljningstestet för CI-användarna. Tonhöjdsurskiljningstestet visar en signifikant 

skillnad mellan musikinstrumenten, där prestationen för stråkinstrument var bättre. 

Melodiurskiljningstestet visar att resultaten varierade mellan svårighetsgraderna, enbart 7 av 

CI-användarna klarade av att urskilja tonhöjderna på den allra svåraste nivån (ett halvtonsteg 

mellan tonerna). Ackordurskiljningstestet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de 

tre olika svårighetsnivåerna, där nivå tre upplevdes vara svårast. I identifiering av antalet 

instrument förväxlade CI-användarna oftast ett instrument med flera instrument, det vill säga 

                                            

1 CI-användarna delades in i två grupper baserad på deras CI-funktioner. Skillnader mellan grupperna 

kommer inte att redovisas då det inte berör den aktuella studiens syfte.  
2 I testet ingick även känslomässiga uttryck för musik. Detta berör inte den aktuella studiens syfte och 

tas därför inte med.   
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att när ett instrument presenterades så uppfattades flera instrument. Däremot vid antalet två 

instrument som presenterades presterade CI-användarna hyfsat bra och presterade sämst vid 

antalet fem instrument. Identifiering av musikinstrument (klangfärg) visar att i genomsnitt 

svarade majoriteten av CI-användarna mindre än hälften korrekt för varje enstaka instrument. 

Förutom för piano och sopransångare, där majoriteten svarade mer än hälften korrekt. 

Dissonansgraderingstestet visar att CI-användarna kunde urskilja mellan nivå ett och två, 

nivå ett och tre, men inte mellan nivå två och tre. CI-användarna presterade sämre i alla 

deltester jämfört med de NH.  

 

I studien av Buyens, van Dijk, Moonen och Wouters (2014) medverkade 11 postlingualt döva 

CI-användare. Deltagarna hade allt från ett till sexton års erfarenhet av CI. Både bekanta och 

obekanta poplåtar har använts. Fyra av deltagarna fick själva sätta samman en njutbar 

ljudmix (sång + musikinstrument). Musiken presenterades på ljudnivån 65 dB(A) i fritt fält i 

ett akustikbehandlat rum. Därefter medverkade 10 CI-användare samt 10 NH och fyra olika 

versioner av mixar presenterades: ”standard” (representerade en mix för de NH och bestod 

av en jämn balans mellan sång och musikinstrument), ”-6dBMusik” respektive                       

”-12dBMusik” (musikinstrumenten dämpades i förhållande till sången med 6 dB respektive 

12 dB) samt ”SångBasTrummor” (bas/trummor sänktes med 3 dB). Musiken presenterades 

på ljudnivån 65 dB SPL i fritt fält genom en högtalare. 

 

Resultatet visar att sångnivån föredrogs starkare jämfört med musikinstrumentnivåerna.  

Det var en signifikant skillnad mellan versionerna ’’-6dBMusik’’ och ’’standard’’. Mer än 

hälften av CI-användarna föredrog ’’-6dBMusik’’ framför ’’standard’’. Mer än hälften av CI-

användarna föredrog ’’-6dBMusik’’ för obekanta låtar i jämförelse med versionen 

’’standard’’. Ingen specifik version föredrogs av CI-användarna vid jämförelsen mellan 

versionerna ”-12dBMusik’’ och ’’standard’’. Både de NH och mer än hälften av CI-

användarna föredrog versionen ’’-6dBMusik’’ framför ’’-12dBMusik’’. Sång som 

presenterades av en manlig sångröst föredrogs signifikant av mer än hälften av CI-

användarna i versionen ’’-12dBMusik’’ framför ’’standard’’. Däremot var det inte någon 

signifikant preferens för kvinnlig sångröst. Mellan versionerna ’’-6dB’’ och ’’standard’’ 

föredrog CI-användarna  med mindre erfarenhet signifikant versionen ’’-6dBMusik’’ jämfört 

med de erfarna deltagarna. De NH och fler än hälften av CI-användarna föredrog versionen 

’’SångBasTrummor’’ framför ’’12-dBMusik’’.  

 

I studien av Cheng, Spitzer, Shafiro, Sheft och Mancuso (2013) medverkade 13 postlingualt 

döva med unilateralt CI med minst ett års erfarenhet. 3 MUMU och AMICI har använts. 

Musikinstrumenten som ingick var: tuba, piano, trumpet, fiol, trumma, saxofon, gitarr, flöjt, 

kvinnlig eller manlig sångröst antingen med eller utan ackompanjemang. Musikstilarna var: 

country, latin, klassisk, jazz och rock. Musikutdraget var från klassisk musik med sångtext. 

Ljudnivån presenterades på 70 dB(A). 

 

Resultatet visar trots att deltagarna minst hade ett års erfarenhet med CI, upplevdes 

musikkvaliteten som onaturligt hos något mindre än hälften av deltagarna. Musiken 

                                            

3 Studien har två syften. Det andra syftet var att undersöka samband mellan tal och musikperception. 

Detta berör inte den aktuella studiens syfte och tas därför inte med.  
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upplevdes som obehagligt för 38 % av deltagarna, neutral för 23 % av deltagarna och 

behagligt för 39 % av deltagarna. Vid musiklyssning genom CI lyssnades musik oftast av 

38,5 %, ibland av 38,5 % och sällan av 23 % av deltagarna. Deltagarna hade inte några 

svårigheter med att urskilja musik från vardagligt buller. Däremot hade deltagarna 

svårigheter med att identifiera musikinstrumenten, särskilt mellan trumpet/tuba och 

flöjt/saxofon. Bland musikinstrumenten var piano och trummor enklast att identifiera. 

Saxofon och flöjt var svårast att identifiera. En skillnad mellan sångarens kön observerades, 

där manlig sångröst var enklare att identifiera jämfört med kvinnlig sångröst. Musikstilen 

klassiskmusik var enklast att identifiera medan musikstilen latin var svårast. Musikstilarna 

rock/pop och jazz förväxlades oftast med den latinska musikstilen. Trots att melodierna 

innehöll sångtext hade deltagarna ingen nytta av det vid igenkänning av musikutdrag.  

 

I studien av Fuller et al. (2013) medverkade 22 postlingualt döva som erhållit CI i äldre åldrar 

(16+).4 DMBQ har använts.5  

 

Resultatet visar att mer än hälften av deltagarna upplevde att det var tillfredsställande och 

behagligt att lyssna på musik genom ett CI. Majoriteten av deltagarna upplevde att 

musikkvaliteten var bra samt att urskiljning av musikinstrument (klangfärg), 

melodiigenkänning samt att kunna följa sångtext var enklast. Svårigheterna var att kunna 

följa rytm samt urskilja mellan kvinnlig och manlig sångröst.  

 

I studien av Galvin et al. (2007) medverkade 11 CI-användare som var icke-musiker innan 

dövhet och 9 NH. MCI och FMI har använts. Grundtonerna som testades var 220 Hz, 440 Hz 

och 880 Hz som representerade olika frekvensområden. Avståndet mellan tonerna i de 

melodiska tonhöjderna varierade mellan fem ner till ett halvtonsteg. Ljudet presenterades 

genom en högtalare på ljudnivån 70 dB (A). 6  

 

Resultatet visar att CI-användarna presterade sämre än de NH på MCI-testet. Det 

observerades att i jämförelsen mellan ett halvtonsteg mellan tonerna och de övriga 

halvtonstegen mellan tonerna, så var prestationen för ett halvtonsteg signifikant sämre.  

I jämförelse mellan prestationen för två halvtonsteg och fem halvtonsteg mellan tonerna, så 

var prestationen för två halvtonsteg signifikant sämre. Mellan de återstående halvtonerna 

observerade ingen signifikant skillnad. Prestationen för grundtonen 220 Hz var något sämre 

jämfört med grundtonerna 440 Hz och 880 Hz. Bland meloditonhöjderna var tonhöjden 

”oföränderlig (rakt)” enklast att identifiera och svårast var tonhöjden ”fallande”. 

 

Resultatet för FMI visar att CI-användarna presterade signifikant bättre med melodier 

innehållande rytmiska ledtrådar jämfört med utan ledtrådar. Mellan prestationerna för FMI 

och MCI observerades inget signifikant samband. 

                                            

4 I studiens metod användes ytterligare fler frågeformulär; NCIQ (hälsorelaterad livskvalitet), CIFI 

(hörselrelaterade funktioner), SSQ (miljö och hörsel) samt ordigenkänningstest. Detta berör inte den 

aktuella studiens syfte och tas därför inte med.  
5 Även urskiljning mellan sång och tal genomfördes. Detta berör inte den aktuella studiens syfte och 

tas därför inte med.   
6 MCI-träning innan genomförandet av MCI-testet utfördes även för att observera om deltagarna 

presterade bättre efteråt. Detta berör inte den aktuella studiens syfte och tas därför inte med.   
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I studien av Galvin et al. (2009) medverkade 11 CI-användare och 9 NH i det första 

experimentet samt 8 CI-användare och 8 NH i det andra experimentet. 7 MCI har använts. 

Grundtonerna som testades var 220 Hz, 440 Hz och 880 Hz som representerade tre olika 

frekvensområden. Avståndet mellan tonerna i de melodiska tonhöjderna varierade från fem 

halvtonsteg ner till ett halvtonsteg. Experiment två handlade om tonhöjdens påverkan på 

MCI. Musikinstrumenten som ingick var fiol, piano, klarinett, orgel, xylofon och trumpet. 

Stimuli i de både experimenten presenterades i ett akustikbehandlat rum genom en högtalare 

med en ljudnivå på 70 dB(A). 

 

Resultatet för experiment ett visar att med ett halvtonsteg mellan tonerna i de melodiska 

tonhöjderna var det ingen av CI-användarna som presterade 80 % korrekt. Med två eller tre 

halvtonsteg mellan de melodiska tonhöjderna var det endast ett fåtal av deltagarna som 

presterade 80 % korrekt. Något mindre än hälften av deltagarna presterade 80 % korrekt med 

fem halvtonsteg mellan de melodiska tonhöjderna. Det var ingen större skillnad mellan 

frekvensområdena.  

 

Resultatet för experiment två visar att CI-användarnas prestation varierade för varje enstaka 

musikinstrument. Därmed observerades att mönstret för tonhöjdsuppfattningen var olika 

bland deltagarna. De presterade skapligt bra med orgel och sämst med piano. CI-användarna 

presterade sämre i alla deltester jämfört med de NH.  

 

I studien av Jung et al. (2010) medverkade 12 postlingualt döva CI-användare och 12 NH 

som agerade kontrollgrupp. K-CAMP har använts. Tolv melodier presenterads i 

melodiigenkänningstestet. Ljudklipp av liveinspelningar (åtta instrument) användes i 

klangfärgsigenkänningstestet. Musikinstrumenten som ingick var: saxofon och trumpet 

(blåsinstrument), cello och fiol (stråkinstrument), flöjt och klarinett (träblåsinstrument) samt 

piano och gitarr (stränginstrument). I tonhöjdsurskiljningstestet skulle deltagarna utifrån tre 

basfrekvenser (262 Hz, 330 Hz och 392 Hz) identifiera den högsta tonhöjden. Avståndet 

mellan tonerna varierade från fjorton halvtonsteg ner till ett halvtonsteg. Ljudet presenterades 

genom en högtalare på ljudnivån 65 dB(A) i ett akustikbehandlat rum. 8 

 

Resultatet visar att i melodiigenkänningstestet hade melodin som var svårast att identifiera ett 

intervall på 330–660 Hz och enklast att identifiera hade ett intervall på 262–440 Hz. I 

klangfärgsigenkänningstestet av musikinstrument var det mindre än hälften av CI-användarna 

som kunde identifiera rätt musikinstrument (klangfärg). Enklaste musikinstrumentet att 

identifiera var piano och svårast var flöjt. Stränginstrument var enklast att identifiera och 

svårast var träblåsinstrument när musikinstrumenten i grupperna kombinerades. I 

tonhöjdsurskiljningstestet var den högsta tonhöjden svårast att identifiera vid basfrekvensen 

392 Hz, då det krävdes ett avstånd på åtta halvtonsteg mellan tonerna. Den högsta tonhöjden 

var enklast att identifiera vid basfrekvensen 262 Hz, då det krävdes ett avstånd på tre 

                                            

7 Flera experiment ingick; musikträningens, komplexa toners, olika instruments (maskering) samt 

frekvensområdens påverkan på MCI. Detta berör inte den aktuella studiens syfte och tas därför inte 

med.   
8 Även ett talperceptionstest genomfördes. Detta berör inte den aktuella studiens syfte och tas därför 

inte med. 
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halvtonsteg mellan tonerna. CI-användarna presterade sämre i alla deltester jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

I studien av Kang et al. (2009) medverkade 42 postlingualt döva CI-användare och 10 NH. 9 

av deltagarnas resultat förlorades på grund av tekniska fel vid dataanalys i 

tonhöjdsurskiljningstestet. CAMP har använts. Innan testet sattes igång fick deltagarna ange 

på en femgradig skala om melodierna var bekanta eller obekanta. I tonhöjdsurskiljningstestet 

testades basfrekvenserna 262 Hz, 330 Hz och 392 Hz på ett piano där avståndet mellan 

tonerna varierade från en oktav ner till ett halvtonsteg. Uppgiften gick ut på att deltagarna 

skulle urskilja den starkare tonhöjden som presenterades slumpmässigt i par som bestod av en 

basfrekvens och en högre tonhöjd. Melodiigenkänningstestet gick ut på att namnge rätt titel 

till den efterfrågade melodin. Klangfärgsigenkänningstestet innehöll åtta musikinstrument 

(piano, akustisk gitarr, fiol, cello, trumpet, flöjt, klarinett och saxofon). Uppgiften gick ut på 

att kombinera rätt klangfärg med rätt musikinstrument. Stimuli presenterades genom en 

högtalare på ljudnivån 65 dB(A). 9  

 

Resultatet visar att det var små variationer mellan de olika basfrekvenserna i 

tonhöjdsurskiljningstestet samt att det krävdes tre halvtonsteg för att kunna urskilja mellan 

tonhöjderna för CI-användarna. Av de melodierna som presenterades svarade CI-användarna 

i genomsnitt 25% korrekt. För alla melodier som presenterades svarade deltagarna i 

genomsnitt fyra på den femgradiga skalan, vilket indikerade på att de flesta av melodierna var 

bekanta. Däremot observerades inget samband mellan bekanta/obekanta melodier och 

melodiidentifiering. I klangfärgsigenkänningstestet presterade CI-användarna i genomsnitt 

45,3 % korrekt, där piano var enklast att identifiera medan flöjt oftast förväxlades med cello 

och var därmed svårast att identifiera. I melodiigenkänningstestet presterade CI-användarna 

mindre än 50 % korrekt för varje enstaka melodi. CI-användarna presterade sämre i alla 

deltester jämfört med de NH. 

 

I studien av Lassaletta et al. (2008) medverkade 89 postlingualt döva CI-användare, varav 67 

(86%) svarade på ett musikfrågeformulär. I musikfrågeformuläret ställdes frågor kring 

musikbakgrund, musikskola, musiklyssnandet både före och efter hörselnedsättningen samt 

musikkvalitet. Även PMMA har använts.  

 

Resultatet visar att endast ett fåtal av deltagarna hade tagit musiklektioner, gått på musikskola 

samt deltagit i musikaktiviteter efter implantationen vilket indikerar på en begränsning för 

CI-användarnas musikbakgrund. Deltagarna som lyssnade på musik 3–5 timmar, 6–8 timmar 

och 9 timmar eller mer innan implantationen hade minskat musiklyssnandet per vecka efter 

implantationen. Däremot hade musiklyssnandet per vecka mellan 0–2 timmar ökat rejält efter 

implantationen. Efter implantationen hade musiknjutningen minskat signifikant.10 

                                            

9 Ett ord- samt meningsigenkänningstest (CNC), sociala och emotionella handikapp från hörselskador 

(HHIE) samt upplevda kommunikationssituationer (PIPSL) genomfördes. Detta berör inte den 

aktuella studiens syfte och tas därför inte med.   

10 Tittade även på förhållandet mellan musiknjutning efter implantation och faktorer som kön, 

hörselrester, musikbakgrund, ålder vid implantation, tidigare HA användning, CI modell, sida av 
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Musikkvaliteten indikerade på ett positivt resultat för ”gillar-ogillar”, ”naturlig-mekanisk” 

och ”låter som musik-låter inte som musik’’. ’’Enkelt att följa – svårt att följa’’ indikerade på 

ett negativt resultat. Det som upplevdes förbättra musiknjutningen för majoriteten var lugn 

miljö, klar rytm och välbekant musik medan det som hindrade var rum med mycket 

efterklang och buller. Situationer som musik föredrogs att lyssna på var antingen på CD-

skiva, radio eller kassett. Medan konserter och att skapa musik med olika musikinstrument 

bedömdes som mindre njutbara situationer. Musiken upplevdes som mekaniskt efter 

implantationen för deltagarna med musikerfarenhet eller som hade gått på musikskola. 

 

Resultatet för PMMA-testet visar mer än 70 % korrekt i rytmurskiljning. I jämförelse mellan 

deltagarna som upplevde att musiken inte var njutbart respektive njutbart efter implantationen 

observerades ingen signifikant skillnad. 

 

I studien av Lu, Huang och Zeng (2014) medverkade 3 CI-användare. Den första (CI1) 

deltagaren och den andra (CI2) deltagaren var båda musiker med unilateralt implantat i höger 

öra. Den tredje deltagaren (CI3) var ingen musiker och hade unilateralt implantat i vänster 

öra. Både CI2 och CI3 hade normal hörsel i deras icke-implanterade öron. Uppgiften gick ut 

på att stämma en gitarr så noggrant som möjligt.  

 

Resultatet visar att gitarrstämning med hjälp av svävningar resulterade till mer noggrann 

matchning för CI1 och CI2 som var musiker. Exaktheten och noggrannheten var inte lika hög 

för CI3 som var icke-musiker. I helhet var stämningen noggrant och exakt utfört av alla 

deltagarna. 

 

I studien av Maarefvand, Marozeau och Blamey (2013) medverkade 1 CI-användare som 

erhållit bilaterala implantat och hade hörselrester kvar i höger öra. Även 5 NH amatörmusiker 

medverkade. Deltagaren hade spelat piano i 17 år. CAMP har använts. Tre grundfrekvenser 

ingick i tonhöjdsurskiljningstestet: 262 Hz, 330 Hz och 392 Hz. I melodiigenkänningstestet 

presenterades tolv melodier och det förekom ingen sångtext. Musikinstrumenten som ingick i 

klangfärgsigenkänningstestet var: piano, gitarr, fiol, cello, trumpet, flöjt, klarinett och 

saxofon. Alla deltester testades både bilateralt och unilateralt (vänster). Ljudet presenterades 

genom en högtalare på ljudnivån 65 dB(A) i ett akustikbehandlat rum. Ytterligare tester som 

testades var att på en datorskärm (klaviator med 88 tangenter) kunna peka ut den ton som 

presenterades på ett piano, gradera konsonansen av två toner som presenterades på ett piano 

på en skala från minimal konsonans till maximal konsonans samt upptäcka eventuella 

ändringar i melodiernas tonhöjd.  

 

Resultatet visar att urskiljning av tonhöjder var korrekt utfört både med unilateralt och 

bilaterala CI. Vid både unilateralt och bilaterala CI var resultatet för 

melodiigenkänningstestet 91,6 % rätt. Med bilaterala CI förväxlades inte melodierna med 

varandra, dock observerades detta misstag mellan två av melodierna med unilateralt CI. 

Klangfärgsigenkänningstestet visar att deltagaren svarade mer än hälften korrekt både med 

bilaterala och unilateralt CI. Andelen korrekta svar var dock något bättre med unilateralt CI. 

                                            

implantation, talperception, hur länge implantatet använts samt varaktigheten av dövhet. Detta berör 

inte den aktuella studiens syfte och tas därför inte med. 
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Deltagaren förväxlade oftast mellan musikinstrumenten saxofon och fiol, fiol och cello, flöjt 

och klarinett. De enstaka tonerna som presenterades kunde inte tilldelas rätt namn av varken 

CI-användaren eller de NH. CI-användaren upplevde mindre konsonans än de NH. Denna 

skillnad var signifikant. Deltagaren svarade mer än hälften korrekt för enstaka melodi med 

bilaterala CI. Resultatet jämfördes med NH (som inte ingick i experimentet), där en del hade 

musikalisk bakgrund. CI-användaren visades ha fler korrekta svar jämfört med de NH. 

 

I studien av Migirov, Kronenberg och Henkin (2009) medverkade 44 postlingualt döva och 9 

prelingualt döva CI-användare. I denna studie användes ett musikfrågeformulär som hade en 

gradering på en skala från 0 (aldrig) till 10 (väldigt ofta) för musiklyssnandet före respektive 

efter implantationen, en gradering på en skala från 0 (inte alls) till 10 (väldigt mycket) för 

musiknjutning före respektive efter implantationen, musikaktiviteter före respektive efter 

implantationen, musikstilar (jazz, country, klassisk, rock/pop samt folkmusik) samt 

musikkvaliteten genom ett CI. 

 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna (postlingualt döva) lyssnade på musik efter 

implantationen. Musiknjutningen hade signifikant försämrats vid erhållandet av ett CI. Av de 

deltagarna som lyssnade på musik efter implantationen var det ett fåtal som fortsatte med 

musikaliska aktiviteter direkt, efter 1–3 månader, efter 3–12 månader och efter mer än 1 år. 

Ljudkvaliteten var en besvikelse för deltagarna som innan dövhet kunde njuta av musik och 

fortsatte därför inte med musikaktiviteter efter implantationen. Vid erhållandet av ett CI var 

det två deltagare som inte njöt av musiken och hade inte heller gjort det innan 

implantationen. Endast två av deltagarna fortsatte att spela gitarr, orgel och trummor efter 

implantationen utifrån de som hade spelat musikinstrument innan dövhet. Musikstil hade en 

stor inverkan på musiknjutningen efter implantationen. Majoriteten föredrog folkmusik och 

klassisk musik. Efter implantationen var det ytterst få av deltagarna som föredrog flera olika 

musikstilar eller ändrad musikstil. Majoriteten av deltagarna hade minskat lyssnandet av 

olika musikstilar.11 

 

I studien av Philips et al. (2012) medverkade 40 postlingualt döva CI-användare. Ett 

musikfrågeformulär utvecklades för att kunna bedöma musikperceptionen hos deltagarna. 

Frågorna handlade om musikuppskattning samt musiklyssnandet före respektive efter 

implantation. 12 Detta graderades på en Likertskala från 1 (starkt missnöje) till 5 (starkt 

medhållande).  

 

Resultatet visar att före implantationen lyssnade något mindre än hälften av deltagarna 

regelbundet på musik och efter implantationen hade antalet minskat rejält. Även 

musikaktiviteter hade minskat rejält efter erhållandet av CI. Både före och efter 

implantationen föredrogs musikstilen popmusik. Majoriteten av deltagarna upplevde att 

musik inte lät naturligt genom ett CI och endast ett fåtal uppskattade musik genom ett CI. Det 

var svårare att följa melodi jämfört med rytm. Rytm och melodi var enklast att uppfatta för 

                                            

11 Resultat berör även ålder vid implantation, talperception och två olika CI fabrikat. Detta berör inte 

den aktuella studiens syfte och tas därför inte med.   
12 I frågeformuläret ställdes även frågor om talperception och lyssningsvanor, kontralateral HA och 

rehabilitering. Även ett talaudiometri genomfördes. Detta berör inte den aktuella studiens syfte och 

tas därför inte med.   
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deltagarna som upplevde att musik lät naturligt genom deras CI. Närmare en femtedel av 

deltagarna började lyssna på musik efter tre månader med CI. Däremot upplevdes sångtext 

obegripligt under de närmsta månaderna och blev begripligare efter ett år av något mindre än 

hälften av deltagarna. Ingen signifikant skillnad observerades mellan erfarna och oerfarna 

deltagare vad gäller musikuppskattning genom CI. 

 
5 Diskussion  
 

Diskussionsavsnittet delas in i två huvudområden; metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Forsberg och Wengström (2013) menar för att genomföra ett systematisk litteraturstudie 

innebär det att tre steg måste följas. Vidare menar Forsberg och Wengström att dessa tre steg 

är att systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa material inom området man vill 

undersöka. Den aktuella studien anses uppfylla kraven för systematisk litteraturstudie 

eftersom det har följt dessa tre steg.  

 
5.1.1 Sökord  
 

Innan man börjar med litteratursökning bör man kontrollera sökorden som finns i 

databasernas ämnesordslista berättar Willman (2016). Vidare menar Willam att detta beror på 

att det kan förekomma olika benämningar på ett sökord för respektive databas. I databaserna 

PubMed och CINAHL förekom sökorden cochlear implant, music och perception som 

MeSH-termer. Detta indikerar på att sökorden har blivit korrekt utförda i den aktuella 

studien. I och med att MeSH-termerna inte ledde till tillfredställande artiklar vid 

litteratursökningen utfördes istället sökorden som fritextsökning.  

 

När trunkering används i sökordet vid litteratursökning i databaserna så innebär det att 

sökordet söks med alla tänkbara ändelser i databasen (Willman, 2016). Ett av sökorden, 

cochlear implant*, utfördes med trunkering. Anledningen till detta är att sökordet cochlear 

implant förekom med olika ändelser i samtliga databaser samt för att inte gå miste om 

relevanta artiklar.  

 
Sökordet musikperception kan operationaliseras till undervariablerna rytm, melodi, ackord, 

tonhöjd samt klangfärg. Dessa grundelement som begreppet musik består av, framkommer 

även som nyckelord i studier som berör musikperception. Detta är en indikation på att 

musikperception kan operationaliseras som rytm, melodi, ackord, tonhöjd samt klangfärg. 

I den aktuella studien har inte undervariablerna använts vid litteratursökningen. Anledningen 

till detta var för att limitera sökningen samt för att ett tillfredställande resultat av artiklar 

redan hade erhållits. Kom att tänka på i efterhand att detta kan ha medfört att relevanta 

artiklar inte inkluderats i den aktuella studien. 

 
5.1.2 Databassökning 
 

Enligt Willman (2016) är det en självklarhet att flera databaser ska utgås från vid en 

litteratursökning. Därför valdes två breda databaser, PubMed och CINAHL, att ingå i den 
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aktuella studien. Ytterligare en orsak till att den aktuella studien består av två databaser är för 

att inom sökningen kunna täcka in så mycket relevanta artiklar som möjligt. Trots att endast 

två databaser har använts finns en möjlighet till att ytterligare relevanta artiklar har 

utelämnats. CINAHL resulterade till endast en relevant artikel utifrån den aktuella studiens 

syfte. I efterhand kom det att tänkas på att ytterligare en databas hade kunnat nyttjats för att 

erhålla ytterligare fler artiklar 

 

Artiklars referenslistor bör granskas för att komplettera sökningen i de olika databaserna, 

vilket kallas för manuell sökning eller sekundärsökning (Östlundh, 2012; Willman, 2016). I 

den aktuella studien har artiklars referenslistor inte granskats eftersom antalet resulterande 

artiklar från databaserna var många i förhållande till tidsramen för ett arbete av den här 

storleken.  

 

Att använda avgränsningsfunktionerna i databaserna är ett hjälpmedel för att sortera bort 

artiklar som inte är relevanta för den aktuella studien (Östlundh, 2012). I den aktuella studien 

begränsades litteratursökningen i databaserna till bland annat det engelska språket. Detta kan 

ha medfört att relevanta artiklar på ett annat språk har missats. Segesten (2012) berättar att 

vetenskapens officiella språk är engelska. I och med att författarens huvudspråk i den aktuella 

studien är svenska finns en möjlighet till att studiernas innehåll har missuppfattats och 

därmed exkluderats.  

 

5.1.3 Dataanalys 
 

Enligt SBU (2014) bör relevansbedömning av artiklar utföras av två oberoende granskare. 

Vidare menar SBU att detta avses vid läsning av artiklars titel och abstrakt samt vid läsning 

av artiklar i fulltext. Relevansbedömning för den aktuella studien har enbart utförts av en 

granskare. Detta minskar tillförlitligheten för den aktuella studien.  

 

5.1.4 Allmän diskussion 
 

En svårighet under arbetets gång har varit att förstå innebörden av olika musikbegrepp. 

Musikbegreppen har varit svåra att översätta från engelska till svenska, då författaren av den 

aktuella studien inte är insatt i musik. Trots att begreppen har diskuterats med handledare 

samt läsning av litteratur, är möjligheten stor att missförstånd har förekommit.  

 

Vid litteratursökningen togs ingen hänsyn till kön eller CI-fabrikat. Detta kan ha haft en 

påverkan på resultatet. Likaså togs ingen hänsyn till om deltagarna enbart hade unilateralt 

respektive bilaterala implantat eller vid vilken ålder de erhållit implantatet. Detta kan även ha 

haft en påverkan på resultatet.  

 
5.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen bygger på följande huvudområden; melodi, tonhöjd, rytm, klangfärg, 

ackord, antal instrument, subjektiv upplevelse av musikperception samt en allmän diskussion 

(som berör en artikel).  
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5.2.1 Melodi 
 

I två av studierna framkom att det var komplicerat att urskilja melodier som presenterades 

parvis (Boeckmann-Barthel et al., 2013; Brockmeier et al., 2011). Trots att liknande resultat 

framkom i båda studierna kan inga direkta jämförelser göras mellan studiernas resultat. 

Anledningen till detta är att melodierna i respektive studie presenterades på olika instrument. 

I studien av Brockmeier et al (2011) presenterades melodierna på ett piano och i studien av 

Boeackmann- Barthel et al (2013) på en fiol och cello. Det som dock kan konstateras är att 

deltagarna presterade sämre än de NH i både studierna.  

 

Det var fem studier som berörde igenkänning av melodier. En av dessa studier bestod av 

deltagare som erhållit CI i äldre åldrar samt att deras subjektiva upplevelser graderades på en 

skala. Det framkom att deltagarna upplevde att det var enkelt att känna igen melodier (Fuller 

et al., 2013). I de övriga fyra studierna genomfördes enbart experiment (Galvin et al., 2007; 

Jung et al., 2010; Kang et al., 2009; Maarefvand et al., 2013). I två av studierna framkom det 

att prestationen för melodiigenkänning var något bättre än de övriga studierna då deltagarna 

hade en fördel (Galvin et al., 2007; Maarefvand et al., 2013). Fördelen var att i den ena 

studien presenterades melodierna med rytmledtrådar och i den andra studien hade deltagaren 

många års erfarenhet. I de övriga två studierna framkom att det var svårt att känna igen 

melodier (Jung et al., 2010; Kang et al., 2009).  

 

Med dessa skillnader kan inga direkta jämförelser göras mellan studierna med deltagarna som 

hade en fördel. Detta beror på att fördelarna för deltagarna var olika. Inga direkta jämförelser 

kan göras mellan studien av Fuller et al. (2013) och de övriga studierna. Anledningen till 

detta är att i studien av Fuller et al. (2013) hade deltagarna erhållit CI i äldre åldrar samt att 

studien berörde gradering av den subjektiva upplevelsen på en skala. I de andra studierna var 

det tester som utfördes. 

 

Det blir svårt att säga något om resultatet i helhet, men det som kan konstateras utifrån 

studierna är att rytmledtrådar samt mycket erfarenhet av musik underlättar för igenkänning av 

melodier genom ett CI.  

 

För att kunna dra en generell slutsats för studien Maarefvand et al. (2013) krävs ett större 

urval. Det som dock kan konstateras utifrån studien är att igenkänning av musik inte var 

några svårigheter för deltagaren som hade musikerfarenheter.  

 
5.2.2 Tonhöjd  
 

Studierna av Brockmeier et al. (2011), Galvin et al. (2007), Galvin et al. (2009), Jung et al. 

(2010), Kang et al. (2009), Lu et al. (2014) och Maarefvand et al. (2013) berörde tonhöjd. 

Dock fanns det skillnader mellan studierna. Skillnaderna var att musikinstrumenten samt att 

avståndet mellan tonhöjderna i melodierna var olika. 

 

Med dessa skillnader kan inga direkta jämförelser göras mellan studierna, men det som kan 

konstateras utifrån dessa studier är att majoriteten av studierna visar att det krävdes minst två 

eller flera halvtonsteg för att kunna urskilja ändringar i tonhöjd (Galvin et al., 2009; Galvin et 

al., 2007; Jung et al., 2010; Kang et al., 2009).  
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Studien av Lu et al. (2014) visar att stämningen av gitarr var mer noggrant och exakt utfört av 

de två deltagarna som var musiker. I studien av Maarefvand et al. (2013) var deltagaren även 

musiker och spelat piano i 17 år. Det krävdes enbart ett halvtonsteg för deltagaren för att 

kunna urskilja ändringar i tonhöjd. 

 

Det som dessa studier har gemensamt är att deltagarna är musiker. Dock framgår det inte i 

studien av Lu et al. (2014) hur många års erfarenhet deltagarna har av musik. Trots att båda 

studierna berör tonhöjd undersökte de två olika saker inom tonhöjd. Lu et al. (2014) handlade 

om gitarrstämning medan Maarefvand et al. (2013) handlade om tonhöjdsurskiljning. Ett 

större urval krävs i båda studierna för att kunna dra en generell slutsats då det enbart är en 

respektive tre deltagare i varje studie. Det blir svårt att säga något om resultatet i helhet, men 

det som kan konstateras utifrån dessa studier är att personer som är musiker har enklare för 

gitarrstämning samt tonhöjdsurskiljning.  

 
5.2.3 Rytm  
 

Det var tre studier som på olika sätt berörde rytm (Brockmeier et al., 2011; Fuller et al., 2013; 

Lassaletta et al., 2008). I studien av Fuller et al. (2013) graderades upplevelsen av rytm på en 

skala. Rytm presenterades parvis på tre olika svårighetsgrader i studien av Brockmeier et al. 

(2011) och i studien av Lassaletta et al. (2008) presenterades rytm på en svårighetsgrad.  

Inte heller här går det att göra en direkt jämförelse mellan dessa studier eftersom dessa 

behandlar rytm på olika sätt. Det blir svårt att göra en direkt jämförelse då resultaten varierar 

bland studierna. Till exempel i studien av Lassaletta et al (2008) framkom att deltagarna 

presterade mer än 70% korrekt på rytmtestet. Återigen får man ha i åtanke att deltagarna i 

studien av Fuller et al. (2013) hade erhållit CI i äldre åldrar samt att deras resultat graderades 

på en skala till skillnad från Brockmeier et al. (2011) och Lassaletta et al. (2008) där tester 

har utförts.  

 

Det som dock kan konstateras utifrån studierna är att det krävs klar rytm för att förbättra 

musiknjutningen.  

 
5.2.4 Klangfärg  
 

Det var fyra studier som berörde klangfärg (Brockmeier et al., 2011; Jung et al., 2010; Kang 

et al., 2009; Maarefvand et al., 2013). Antalet musikinstrument varierade i studierna. Antalet 

musikinstrument var åtta i studierna av Jung et al. (2010), Kang et al. (2009) och Maarefvand 

et al. (2013) medan studien av Brockermeier et al. (2011) innehöll sex musikinstrument. 

Musikinstrumenten som studierna hade gemensamt var flöjt och piano.  

 

Det blir svårt att göra direkta jämförelser då musikinstrumenten skiljs åt i studierna. Det som 

dock kan konstateras är att i studierna av Brockmeier et al. (2011), Jung et al. (2010) och 

Kang et al. (2009) framkom att musikinstrumentet piano var enklast att identifiera.  

 

Det som studierna Jung et al. (2010) och Kang et al. (2009) hade gemensamt var att flöjt var 

svårast att identifiera. I studien av Maarefvand et al. (2013) svarade deltagaren mer än hälften 
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korrekt för enstaka instrument medan i de andra studierna svarade mindre än hälften korrekt 

för enstaka instrument.  

 

Det blir svårt att säga något om resultatet i helhet, men det som kan konstateras utifrån dessa 

studier är att musikinstrumentet piano var enklast att identifiera och att musikinstrumentet 

flöjt var svårast att identifiera bland de övriga musikinstrumenten.  

 

5.2.5 Antal instrument  
 

Det var endast studien av Brockmeier et al. (2011) som berörde identifiering av antalet 

instrument. CI-användarna förväxlade oftast ett instrument med flera instrument, det vill säga 

att när ett instrument presenterades så uppfattades flera instrument. Däremot vid antalet två 

instrument som presenterades presterade CI-användarna hyfsat bra och presterade sämst vid 

antalet fem instrument. 

 

Det går inte att jämföra denna studien eller dra någon generell slutsats då det inte finns andra 

studier som berör identifiering av antalet instrument. Däremot kan det utifrån denna studien 

konstateras att ju färre antal instrument som presenterades samtidigt desto enklare var det att 

identifiera antalet musikinstrument.  

 

5.2.6 Ackord 
 

Två studier berörde ackord (Boeckmann-Barthel et al., 2013; Brockmeier et al., 2011). Det 

som studierna hade gemensamt var att ackorden spelades upp på ett piano. En skillnad mellan 

studierna var att den ena studien testade låga respektive höga tonhöjder medan den andra 

studien testade olika svårighetsgrader samt dissonansgradering. Boeckmaan- Barthel et al. 

(2013) visade i sin studie att prestationen för de högre tonhöjderna var bättre. I studien av 

Brockmeier et al. (2011) visades att den sista och tredje nivån var svårast att urskilja mellan 

ackorden. Dessutom visades det på en analog skala att deltagarna inte kunde gradera om 

ackorden indikerade på mild dissonans eller om det indikerade på dissonans och skarphet.  

 

Även här blir det svårt att göra en jämförelse mellan studierna då de berör ackord på olika 

sätt. Det som dock kan konstateras är att prestationen var bättre för de högre tonhöjderna 

samt att det var svårt att urskilja mellan otydliga ackord.  

 

5.2.7 Subjektiv upplevelse av musikperception 
 

I de fem studierna som berörde subjektiv upplevelse av musikperception användes olika 

mätinstrument. Cheng et al. (2013) använde MUMU. Fuller et al (2013) använde DMBQ. 

Lassaletta et al. (2008), Migirov et al. (2009) och Philips et al. (2012) använde i sina studier 

ett musikfrågeformulär som berörde musik utifrån olika aspekter.    

 

Inga direkta jämförelser kan göras mellan studierna eftersom det har utgåtts från olika 

mätinstrument som utvärderar musik utifrån olika aspekter i respektive studie. Det kan dock 

konstateras att resultatet för de olika studierna var varierande.  
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Majoriteten upplevde att musik inte lät naturligt genom ett CI medan en del upplevde att det 

lät naturligt. I en av studierna lyssnade majoriteten på musik efter implantatet medan i de tre 

övriga studierna var det få som uppskattade samt lyssnade på musik efter implantatet. 

Musikkvaliteten upplevdes vara bra i två av studierna medan den upplevdes vara onaturlig i 

en av studierna. I en av studierna upplevde något mindre än hälften av deltagarna musiken 

som obehagligt respektive behagligt medan i en annan studie upplevde mer än hälften av 

deltagarna musiken som tillfredsställande och behagligt. Det kan även observeras att i en av 

studierna upplevdes det svårt att följa musiken samt att musiknjutningen signifikant hade 

försämrats.  

 

I helhet kan det utifrån dessa studier konstateras att majoriteten av deltagarna upplevde att 

musikperceptionen inte var bra, det vill säga att få av deltagarna uppskattade musik genom ett 

CI.   

 

5.2.8 Allmän diskussion  
 

Inga direkta jämförelser kan göras mellan studien av Buyens et al. (2014) och de övriga 

studierna. Anledningen till detta är att studien av Buyens et al. (2014) berör musik utifrån 

andra aspekter.  

 

Det som dock kan konstateras är att deltagarna föredrog instrument som hade blivit dämpade 

samt att sångnivån föredrogs vara starkare i förhållande till bakgrundsmusiken.  

 

6 Slutsats 
 

Den aktuella studien syftar till att sammanfatta forskningsläget för CI:s påverkan på 

musikperceptionen. 

 

Vad som framkommit i den aktuella studien är att majoriteten av resultaten från de olika 

studierna har visat att musikperceptionen var sämre genom ett CI än vad det var innan 

implantationen. I stort konstaterades att musikperceptionen anses vara bättre om man tidigare 

varit musiker eller om rytmiska ledtrådar förekom.   

 

Dock observerades enskilda fall där en del av deltagarna upplevde att musikperceptionen var 

godtagbart efter implantation.  

 

Detta är förhållandevis ett ungt forskningsområde där det genom de inkluderade artiklarna 

har framkommit att ett CI har sina begränsningar vid musikåtergivning. Musikperceptionen 

är begränsad hos CI-användarna och deras åsikter och erfarenheter är viktig för utvecklingen 

av CI:s begränsningar vad gäller musik.  

 
7 Vidare forskning 
 

Mer forskning behövs för att belysa detta problem så att CI-tillverkarna med hjälp utav 

forskning får reda på hur de skulle kunna tillverka bättre CI där det inte finns några 

begränsningar vid musikåtergivning. Som audionom och ingenjör kan man med hjälp av 

programmering justera och ställa in CI annorlunda än vad man möjligen gör idag.  
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För att kunna göra jämförelser samt dra slutsatser kring subjektiv upplevelse av 

musikperception skulle det vara fördelaktigt med enhetliga mätningar.  
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Bilaga 1 
 

Tabell 2: sammanställning av artiklar (anges i alfabetisk ordning utifrån författarnamn) 

 
Författare (år) Studiedesign Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Boeckmann-

Barthel et al. 

(2013). 

Tvärsnittsstudie Att utvärdera 

melodi- och 

ackordurskiljning 

med hjälp av 

musikinstrument för 

att testa om det är 

fördelaktigt för ett 

lågt tonhöjdsområde  

1 prelingual och 16 postlingualt döva CI-

användare samt 11 NH som agerade 

kontrollgrupp. Ett test som bestod av två 

deltester: ackord- och melodiurskiljning 

användes.  

CI-användarna presterade enbart bättre för de högre 

tonhöjderna i ackordurskiljningstestet samt lika bra för de 

högre respektive lägre tonhöjderna i 

melodiurskiljningstestet.CI-användarna presterade sämre i alla 

deltester jämfört med kontrollgruppen 

 

 

Medel 

Brockmeier et al. 

(2011). 

Tvärsnittsstudie Att göra en 

bedömning av olika 

aspekter av 

musikaliska 

förmågor genom att 

utvärdera musik 

testet.  

 

31 vuxna med unilateralt CI och 67 NH. Ett 

musiktest bestående av sju deltester 

användes: rytmurskiljningstest, 

tonhöjdsurskiljningstest, 

melodiurskiljningstest, 

ackordurskiljningstest, identifiering av 

musikinstrument (klangfärg) samt 

dissonansgraderingstest. 

CI-användarna hade svårigheter med att urskilja tonhöjder, 

melodier samt ackord. Identifiering av musikinstrument 

(klangfärg) visades även vara någorlunda svårt. Inga 

svårigheter med rytmurskiljning samt dissonansgradering. CI-

användarna presterade sämre i alla deltester jämfört med de 

NH.  

 

Medel 

Buyens et al. 

(2014). 

 Att hos CI-

användarna och NH 

undersöka 

preferensen för 

instrumentnivåer i 

musik.  

 

Deltagarna fick själva sätta samman en 

ljudmix samt välja vilket av de presenterade 

versionerna innehållande olika mycket 

dämpning av musikinstrument som 

föredrogs. 

Majoriteten av deltagarna föredrog 6 dB dämpning av 

musikinstrument samt starkare sångnivå i förhållande till 

musikinstrumentnivåerna. 

Hög 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté 
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Tabell 2: fortsättning 

 
Författare 

(år) 

Studiedesign Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Buyens et al. 

(2014). 

Tvärsnittsstudie Att hos CI-

användarna och 

NH undersöka 

preferensen för 

instrumentnivåer i 

musik.  

Deltagarna fick själva sätta samman en ljudmix samt 

välja vilket av de presenterade versionerna 

innehållande olika mycket dämpning av 

musikinstrument som föredrogs.  

Majoriteten av deltagarna föredrog 6 dB dämpning av 

musikinstrument samt starkare sångnivå i förhållande till 

musikinstrumentnivåerna. 

Hög 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté 

Cheng et al. 

(2013). 

Tvärsnittsstudie Att undersöka 

tillförlitligheten hos 

AMICI. 

13 postlingualt döva CI-användare.                     

MUMU och AMICI har använts. 

Något mindre än hälften av deltagarna upplevde musik 

som obehaglig, onaturlig, neutral och behaglig. Saxofon, 

flöjt, kvinnlig sångröst, musikstilen latin samt 

musikutdrag var svårast att identifiera. 

Medel 

Fuller et al. 

(2013).  

 

Tvärsnittsstudie Att bidra till en 

bättre förståelse för 

musik-perception 

och musiknjutning 

genom CI hos 

deltagare i äldre 

åldrar. 

22 postlingualt döva som erhållit CI i äldre åldrar. 

DMBQ har använts. 

Majoriteten av deltagarna upplevde svårigheter med att 

kunna följa rytm samt urskilja mellan kvinnlig och manlig 

sångröst. 

Medel 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté 

Galvin et al. 

(2007). 

Tvärsnittsstudie Att undersöka om 

MCI kan användas 

för att utvärdera om 

ett CI klarar av att 

känna igen 

musikaliska 

melodier. 

11 CI-användare som var icke-musiker innan dövhet 

och 9 NH. MCI har använts. 

Prestationen var bättre ju fler halvtonsteg det var mellan 

tonerna samt om rytmledtrådar förekom. CI-användarna 

presterade sämre än de NH. 

Medel 
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Tabell 2: fortsättning 

 
Författare 

(år) 

Studiedesign Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Galvin et al. 

(2009). 

 

Tvärsnittsstudie Att med hjälp av 

MCI presentera                      

CI-användarnas 

meloditonhöjds-

uppfattning. 

 

11 CI-användare och 9 NH samt 8 CI-användare och 8 

NH. MCI har använts.  

Prestationen var bättre ju fler halvtonsteg det var mellan 

tonerna. Det observerades att musikinstrumentens 

tonhöjd hade en påverkan på CI-användarnas prestation. 

CI-användarna presterade sämre i alla deltester jämfört 

med de NH. 

Medel 
 

Jung et al. 

(2010). 

 Att utveckla ett 

kliniskt praktiskt 

test för 

musikperception 

samt utvärdera dess 

effektivitet för 

vuxna koreanska 

CI-användare. 

12 postlingualt döva CI-användare och 12 NH som 

agerade kontrollgrupp. K-CAMP har använts.  

Svårigheter med att identifiera melodin och tonhöjder 

bestående av basfrekvenser samt flöjt (klangfärg). CI-

användarna presterade sämre i alla deltester jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Medel 
 

Kang et al. 

(2009). 

Tvärsnittsstudie Att utveckla ett 

självrapporterat test 

som utvärderar 

tonhöjdsurskiljning, 

melodi- och 

klangfärgs-

igenkänning. 

42 postlingualt döva CI-användare och 10 NH. CAMP 

har använts.   

Majoriteten av deltagarna presterade mindre än hälften 

korrekt i de samtliga deltesterna. Svårigheter med att 

identifiera flöjt, då det krävdes minst tre halvtonsteg 

mellan tonerna. CI-användarna presterade sämre i alla 

deltester jämfört med de NH. 

Medel 
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Tabell 2: fortsättning 

 
Författare 

(år) 

Studiedesign Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lassaletta et 

al. (2008). 

Tvärsnittsstudie Att bedöma 

musikperception och 

musiknjutning efter 

implantation, utvärdera 

lyssningsvanor samt 

musikkvaliteten efter 

implantation.  

89 postlingualt döva vuxna CI-användare, varav 67 

svarade på ett musikfrågeformulär. Även PMMA 

har använts, varav 65 av deltagarna medverkade.  

Musiklyssnandet och musiknjutningen efter 

implantationen hade minskat. Deltagarna visar god 

förmåga att kunna urskilja rytm.  

 

Hög 

 

Godkänd av 

etisk 

kommitté 

Lu et al. 

(2014). 

Tvärsnittsstudie Att bedöma om CI-

användarna kan stämma 

en gitarr. 

3 CI-användare, varav två var musiker. Uppgiften 

gick ut på att exakt kunna stämma en gitarr. 

Deltagarna klarade av att exakt kunna stämma en 

gitarr. 

Medel 

Migirov et 

al. (2009). 

Tvärsnittsstudie Att bedöma sambandet 

mellan musiknjutning 

och lyssningsvanor.  

 

53 CI-användare. Ett frågeformulär som jämförde 

olika musik aspekter före respektive efter 

implantationen användes. 

Deltagarna upplevde att efter implantationen hade 

musiknjutningen försämrats samt att få fortsatte med 

musikaktiviteter.   

Medel 

Philips et al. 

(2012). 

 

Tvärsnittsstudie Att utvärdera 

sambanden mellan 

självrapporterade 

lyssningsvanor och 

musikperception hos 

CI-användare. 

40 postlingualt döva CI-användare.  

Deltagarna fick fylla i ett musikfrågeformulär för 

bedömning av musikperception. 

Musiklyssnandet och musikaktiveter hade minskat 

efter implantationen samt att majoriteten upplevde att 

musik lät onaturligt. 

Medel 

 

Godkänd av 

etisk 

kommitté 

 


