
 

 

 

Frekvensförflyttningsstrategier – en 

explorativ studie  

Frequency Lowering Strategies – an 

exploratory study  
 

Författare: Viktor Ek och Linnéa Pettersson    

 
 

 

 

 

 

 

 

Vårtermin 2018 

Examensarbete: Grundnivå 15hp   

Huvudområde:  

Hörselvetenskap, Audionomprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Susanne Köbler, universitetslektor, Örebro universitet 

Examinator: Peter Czigler, universitetslektor, Örebro universitet



 

 

Bakgrund: Vid hörapparatutprovningar för individer med högfrekventa sensorineurala 

hörselnedsättningar behöver ställning tas till huruvida frekvensförflyttning som 

ljudbearbetningsstrategi ska aktiveras eller inte. För närvarande finns olika 

frekvensförflyttningsstrategier representerade på den kommersiella hörapparatmarknaden.  

Dessa kan vara komplicerade att vid en första anblick få förståelse för. I vissa fall kan de vara 

aktiverade som förinställning, till och med när inverkan på hörapparatanvändarens ljudbild 

skulle kunna vara mindre fördelaktig. Frekvenskompression och frekvenskomposition är två 

strategier för frekvensförflyttning, i denna studie utreds aspekter och akustiska effekter av 

tillämpningarna av dem. Syfte: Studien avser dels utforska handlingsutrymme och 

förinställda parametrar för frekvensförflyttningsstrategierna frekvenskompression och 

frekvenskomposition, samt dels undersöka strategiernas inverkan på olika svenska språkljud. 

Metod: Studien har en explorativ laboratoriedesign. Handlingsutrymme och förinställda 

parametrar för frekvensförflyttning undersöktes hos fem hörapparatmodeller och sex 

simulerade audiogramkonfigurationer. En konfiguration valdes ut för att programmera 

hörapparaterna och tillämpades för mätning av ett frekvenssvep samt ett talmaterial om fyra 

enstaviga ord (<skämt> /ɦ ɛ mt/, <kött> /çœt/, <hål> /hol/ och <sträck> /strɛ k/. Tre 

vokalfonem – /o/ /ɛ / /œ/ – och tre frikativa konsonantfonem – /ɧ / /ç/ /s/ – valdes ut och 

analyserades genom formantfördelning respektive datapunkter från spektra. Resultat: Det var 

stor variation mellan de olika hörapparaterna i hur mycket handlingsutrymme som medgavs 

vid programmering av frekvensförflyttning. Frekvensförflyttningsstrategiernas förinställda 

parametrar varierade mellan fabrikaten, även mellan dem som tillämpade samma 

grundläggande frekvensförflyttningsstrategi. Variation mellan fabrikaten uppvisades också 

för bearbetning av konsonantfonem. Frekvensförflyttning hade sammantaget liten inverkan 

på vokalformanterna. Slutsatser: Studien indikerar att variationerna som uppvisades för 

förinställda parametrar följer vissa mönster, men utan stringens, och skiljde sig åt både inom 

frekvensförflyttningsstrategierna och mellan hörapparatmodellerna. Vidare visade studien att 

aktivering av frekvensförflyttning i stort leder till begränsad inverkan i avseendet förflyttning 

av vokalfonem, och att aktivering resulterar i betydande nedflyttning av frikativa 

konsonantfonem.  

 

Nyckelord: Hörapparat; Hörapparatprogrammering; Sensorineural hörselnedsättning; SNHL; 

Audiogramkonfiguration; Frekvensförflyttning; Frekvenskompression; Frekvenskomposition; 

Taluppfattning; Fonologi; Akustisk fonetik; Spektrogram; Fonem; Formant; 

Frekvenssammansättning; Frekvensfördelning. 

 

Abstract 
Background: When hearing aid prescription is at hand it is sometimes necessary to determine whether or not to 

implement frequency lowering as an audio processing strategy. The scenario pertains particularly when 

sensorineural hearing impairments including significant high frequency hearing loss are diagnosed. Different 

strategies for frequency lowering are currently available in hearing aids on the commercial market, with 

differing properties that may seem complicated at first glance. In some cases the strategies can be enabled as 

default, even when their effect on the hearing aid users sound image might be disadvantageous. However, 

Frequency Compression and Frequency Composition exemplify two approaches for frequency lowering and in 

this study basic aspects of programming parameters and acoustic effects of their applications are investigated. 

Aim: To explore handling space and preset parameters for programming of two frequency lowering strategies, 

Frequency Compression and Frequency Composition, as well as examine the impact of the strategies on three 

vowel phonemes– /o/ /ɛ / /œ/ – and three consonant fricative phonemes – /ɧ / /ç/ /s/ –, all common in Swedish 

spoken language. Method: The study has an exploratory laboratory design. Handling space and pre-set 

parameters for frequency lowering were examined in hearing aids from five manufacturers and applied after six 

simulated audiogram configurations. One configuration was selected for programming the hearing aids and was 

applied to measure a frequency sweep and an existing speech material from which four monosyllabic words 

were chosen. Three vowel phonemes and three fricative consonant phonemes common in Swedish spoken 



 

 

language were selected and analyzed by estimated formant distribution and spectrum data points respectively. 

Result: The Handling space for adjusting the frequency lowering strategies in the programming phase varied 

between the different hearing aids. The pre-set parameters of the frequency lowering strategies varied between 

the manufacturers and hearing aid models. Variation between the hearing aid manufacturers was also shown for 

the processing of fricative consonant phonemes. Frequency lowering overall had little impact on vocal formants. 

Conclusions: The study indicates that the variations displayed for pre-set parameters follow certain patterns, but 

without stringency, and differ both between the frequency lowering strategies and also somewhat within the 

hearing aid models implementing the same categorical strategy. It is also concluded that activation of frequency 

lowering generally leads to limited impact on vowel phonemes, that activation of frequency lowering results in 

significant downshift of fricative consonant phonemes.  
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Inledning 
En utmaning vid hörapparatutprovning är att ha kännedom om vilken inverkan funktioner i 

en hörapparat har på förskriven ljudbild, något som riskerar leda till försummad – eller i 

värsta fall felaktig – tillämpning av funktionerna. Den svenska Audionomlegitimationen 

kräver att audionomen alltid ska sträva efter att vidga sina yrkeskunskaper för att bättre 

kunna utöva sitt yrke, det är därför viktigt att audionomer ha kunskap om de olika funktioner 

som finns i en hörapparat (Svenska audionomföreningen, SvAF, 2011). Moderna 

hörapparater har en mängd signaltekniska funktioner, något som kan leda till att audionomen 

inte klarar att sätta sig in i alla detaljer. Detta kan dels bero på att tekniker i hörapparater i 

viss mån kan vara automatiserade, att teknikens funktion inte är lämplig för vissa 

hörselnedsättningar och därför sällan används, eller att tidsbrist hindrar audionomen från att 

använda funktionerna. För en kvalificerad audionom borde det här inte vara argument för att 

låta bli att lära sig om teknikerna och anta en kritiskt granskande inställning till dem i sin 

verksamhet. En av de signalteoretiska funktionerna som ibland är aktuell vid 

hörapparatprogrammering är strategier för frekvensförflyttning; att i frekvensled flytta ned 

ljudinformation i det högre frekvensregistret där hörselfunktionen bedöms vara för begränsad 

för konventionell förstärkning. Fördelar och begränsningar med tillämpningen av 

frekvensförflyttningsstrategier har undersökts i olika studier som dock ofta haft olika 

utfallsmått (Alexander, 2013; Atinuke Akinseye, Dickinson & Munro, 2018; Kirby et al., 

2017). Det är svårt att dra några slutsatser av studierna och de saknar också ofta 

samstämmighet, delvis beror svårigheten på att olika utfallsmått har använts men också på att 

studierna inom området generellt sett har låg kvalitet (Salorio-Corbetto, Baer & Moore, 

2017). Den föreliggande studien är av explorativ karaktär och i den utforskas och analyseras 

grundläggande parametrar för ljudbearbetning hos två frekvensförflyttningsstrategier, 

programmerade i fem olika hörapparatfabrikat. Studien vänder sig främst till audionomer 

verksamma inom hörapparatutprovning. 

1. Bakgrund 
1.1 Hörselnedsättningar  

Hörselnedsättningar klassificeras i huvudsak med utgångspunkt i skadelokalisation. De 

konduktiva nedsättningarna orsakas av mekanisk ledningsreduktion i ytter-och/eller 

mellanörat (Katz et al, 2015; Plack, 2014) och de sensorineurala (i fortsättningen SNHL), 

sensoriska respektive neurala, uppkommer efter nedgång i innerörats fysiologiska funktioner 

(Katz et al., 2015). SNHL kan delas in i två typer. Kokleära, som orsakas av skada i koklean 

och är sensorisk till sin natur, respektive retrokokleära, som beror på skada på hörselnerven 

eller spirala ganglion, som i förenklad och huvudsaklig form är att betrakta som neural 

reduktion (ibid.). En tredje kategori är centrala nedsättningar, som härrör från bristfällig 

bearbetning i de centrala- kortikala hörselbanorna (Katz et al., 2015; Sehlin, 2010). 

1.1.1 SNHL 

En av de vanligast förekommande typerna av hörselnedsättning är sensorineural orsakad av 

kokleär dysfunktion (Plack, 2014), förkortad SNHL. Denna nedsättning tas ofta i uttryck som 

hörselbortfall inom det hörbara frekvensområdets mellan- respektive diskantregister (Dillon, 

2012; Sehlin, 2010). Inom etiologin för SNHL hänvisas ofta till genetiska faktorer, ökad 

ålder, ototoxiner och bullerexponering, där dessa inte sällan antas ha en samverkan (Katz et 
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al., 2015; Sehlin, 2010; Seymour & Pereira, 2015). Inom etiologin omtalas ofta SNHL i 

formerna åldersrelaterad, bullerinducerad (Aarhus, Tambs, Nafstad, Bjørgan & Engdahl, 

2016) eller ärftlig (Yamasoba, et al., 2013). En vanlig orsak till SNHL härleds mer detaljerat 

till förslitning hos innerörats inre och yttre hårceller, lokaliserade i kokleans bas, där 

hårcellerna som hanterar diskantljud är belägna. Då dessa hårceller saknar förmåga att 

regenerera, är prognosen i dagsläget för hörselskador av denna typ försämring eller 

stabilisering.  

 

Skador på hårcellerna medför att kvaliteten på ljudet som bearbetas av innerörat försämras. 

Den förlorade dynamiken hos hårcellerna leder till att den efferenta bearbetningen och 

afferenta vidareförmedlingen av det inkommande ljudet är nedsatt (Katz et al., 2015). Grovt 

förenklat och schematiskt illustrerat genom en allegori till den klassiska skivspelaren kan 

principen tydliggöras: liksom spelaren, utöver intakt spårbildning hos skivan, är avhängig 

skicket hos sin nål, är hörselkortex beroende av det perifera och centrala systemens förmåga 

till adekvat mottagande och vidarebefordran av inkommande signaler. En av konsekvenserna 

vid SNHL kan vara att språkljud inte hörs i sin helhet samt bearbetas på otillräckligt sätt, 

vilket leder till att tal upplevs som förvrängt eller obegripligt för den drabbade. Försämrad 

frekvensselektivitet, särskiljandet mellan närliggande frekvenser (Dallos & Harris, 1978; 

Manley & van Dijk, 2016; Moore, 1984) och så kallad upward spread of masking, då 

högfrekventa ljud maskeras av lågfrekventa (Danaher & Pickett, 1975) är också vanliga 

företeelser vid denna typ av hörselnedsättning (Metz, 2014; Plack, 2014).  

 

SNHL omnämns ofta som högfrekvent SNHL (Johnson, Tabangin, Meinzen-Derr, Cohen & 

Greinwald, 2016), eftersom det vanligtvis är detta frekvensområde som är mest påverkat. 

Personer som får SNHL konstaterad uppvisar inte sällan vid psykoakustiska mätningar ett 

reducerat dynamikområde (Katz et al, 2015); intervallet mellan det svagaste ljudet som 

individen kan uppfatta och den nivå då ljudet upplevs som obehagligt starkt. 

Dynamikområdet är ofta minst i diskanten där hörselnedsättningen för majoriteten av fallen 

av SNHL är som störst. Detta innebär att det är svårt att förstärka ljudet i diskantområdet med 

hörapparat då de högre ljudnivåerna kan bli obehagliga för hörapparatanvändaren.  

 

Hos en betydande andel av de individer som har SNHL bedöms diskanthörseln vara av så 

begränsad kvalitet att det inte är möjligt att förstärka ljudet till hörbar nivå med 

konventionella hörapparater. Det ska vidare poängteras att det inte alltid är önskvärt att 

förstärka ljud i frekvensområden med kraftigt reducerad hörsel. Detta på grund av 

sannolikheten för uppkomst av distorsion (McDermott, 2010; Seymour & Pereira, 2015). 

Med andra ord är en av utmaningarna inom teknisk hörselrehabilitering att kunna 

kompensera för förstärkning av frekvenskomponenter i det mellan- och högfrekventa 

området hos patienter som har för stor hörselnedsättning vid de här frekvenserna (Katz et al., 

2015; Simpson, Bond, Loeliger & Clarke 2017). Av denna anledning har det utvecklats olika 

tekniker för att förflytta ljudet i frekvensled; från de områden i diskanten där hörseln är som 

sämst till frekvenser där hörseln är relativt intakt. Principen går under många benämningar 

men handlar grundläggande om vad vi här väljer att kalla frekvensförflyttning. Strategier för 

detta finns i olika uppsättningar, med varierande effekt på hörapparatanvändarens perception 

av ljudbild som resultat (Dillon, 2012).  
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1.2 Audiogramkonfigurationer 

Audiogrammet är ett av grundfundamenten för audiologisk diagnostik; det klassificerar 

hörselnedsättningars typ och grad och är en av utgångspunkterna för hörapparatsanpassning. 

Ett audiogram är emellertid inget fullbordat verktyg kliniskt sett; det perifera hörselsystemet 

har visat sig ackumulera negativ inverkan och på detta sätt “dölja” (subkliniskt) uppkomna 

skador (Plack, 2014). Audiogrammet utgör, under förutsättning att det involverar 

talaudiometriska resultat, trots detta det vanligaste underlaget för anpassning av 

hörhjälpmedel.  

 

Typbilden av hörselnedsättningar har behövts uppdateras på grund av den avancerade 

signalbehandlingen i moderna hörapparater (Bisgaard, Vlaming och Dahlqvist, 2010). Man 

har med anledning av detta framlagt tio standardiserade audiogramkonfigurationer baserade 

på kliniska data från en databas (audiogram för 28 244 öron) vid Södersjukhuset, SÖS (ibid.). 

Syftet var att tillgängliggöra mer representativa “typaudiogram”, något som i förlängningen 

kan tjäna den kliniska tillämpningen av hörapparatanpassning.  

 

1.3 Teknisk rehabilitering med hörapparat 

Teknisk rehabilitering som innefattar individuell anpassning av hörapparat hör till ett av de 

vanligast förekommande alternativen för personer med hörselnedsättning. I takt med idéer 

och innovationer inom forskningsfältet lanseras nya generationer av hörapparater, med 

uppdaterad hård- och mjukvara (Hoppe & Hesse, 2017). Forskning om medicinska 

behandlingsmetoder för att motverka eller lindra hörselnedsättningar har också rönt vissa 

framsteg: i skrivande stund finns indikationer om att sensorineurala hörselnedsättningar 

skulle kunna behandlas, eller rentav motverkas med hjälp av genterapi och 

stamcellstransplantation (Altschuler, O’Shea & Miller, 2008; Mittal et al., 2017; Sng & 

Lufkin, 2012; Yu, 2015). Luckor i forskningen framhävs däremot, som manar till försiktighet 

(Mittal et al, 2017; Park, Y-H, 2017). Kanske kommer framsteg av ett eller annat slag 

innebära att förutsättningarna för hörselrehabilitering förändras i grunden. I dagsläget finns 

emellertid en rad strategier, med syfte att signalteoretiskt optimera ljudbilden för individer 

med SNHL. Inom den tekniska audiologiska rehabiliteringen som innefattar hörapparater 

angrips problemet bland annat genom olika ansatser som förflyttar ljud till frekvensband som 

är relativt intakta (Dillon, 2012).  

 

1.4 Frekvensförflyttningsstrategier 

Frekvensförflyttning åsyftar olika strategier med princip att signaltekniskt nedflytta 

ljudkomponenter i frekvensled (Dillon, 2012). Den mellan- och högfrekventa delen av 

människans hörbara område är kritisk ur kommunikativ synpunkt och fyller en viktig 

funktion i vår förmåga att uppfatta relativt energisvaga nyanser i talat språk (Hewlett & Beck, 

2006; Moore, 2016). Vanligt förekommande begrepp internationellt är Frequency shifting 

och Frequency lowering, vilka ofta används synonymt. Förflyttningen av 

frekvenskomponenter tillämpas endast på högfrekventa ljud, som flyttas nedåt i 

frekvensregistret (Dillon, 2012) (varför lowering kan anses vara ett mer representativt epitet, 

även om en försvenskning emellertid antas i föreliggande studie). För schematisk illustration 

se figur 2. 

 

Förflyttning kan ha fördelar över förstärkning för en person med SNHL, med begränsat 

dynamikområde, eftersom förflyttning kan framhäva ljud utan att framkalla distorsion eller 
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obehag för hörapparatbäraren. En av de mest förekommande teknikerna – och en av de två 

som fokuserats på i denna studie – går under den mer kategoriska beteckningen 

frekvenskompression. Tillvägagångssättet är ihoptryckning samt nedskiftning av frekvenser, 

från frekvensområden i den högre delen av registret till frekvensområden med lägre frekvens 

(Glista et al., 2009).  

 

En annan ansats går i detta arbete under namnet frekvenskomposition; en direktöversättning 

av Frequency composition
™

 (Kirby et al., 2017). Denna metod tillämpas i hörapparater från 

Oticon (Speech Rescue
™

 (Angelo et al., 2015) och Bernafon (Kuriger & Lesimple, 2012). 

Ansatsen kan betraktas som en kombination av kompression och transponering, och det som 

är utmärkande för den är bibehållandet av bandbredd hos frekvenskomponenter som 

nedflyttas. Detta uppnås genom att ljudet som flyttas ned läggs ovanpå ljudet som finns i 

målregionen. Man förstärker samtidigt ljudet vid dess originalfrekvens, vilket i praktiken 

innebär att högfrekventa ljud får en kopia med lägre frekvens. (Angelo et al., 2015; Kuriger 

& Lesimple, 2012 Salorio-Corbetto et al., 2017; Kirby et al, 2017).  

 

 
Figur 1. Schematisk illustration frekvensförflyttningsstrategier. U=Obearbetat ljud. DB=,Destinationsregion 

SB=Källregion. FC=Frekvenskompression, FT=Frekvenstranponering, Fcomp=Frekvenskomposition.  

Från Salorio-Corbetto, Baer, & Moore (2017). 

 

Ett av de alternativa angreppssätten kallas frekvenstransponering, som i dagsläget tillämpas 

av Widex. Principen bakom tekniken är att hela frekvensspektrat från ett ohörbart område i 

diskanten förflyttas nedåt i frekvensdomänen för att sedan fogas ovanpå originalljudet vid en 

lägre nivå (Dillon, 2012; Katz et al., 2015). Det här innebär att ingen förvrängning av 

bearbetat ljud äger rum, utan enbart av det förflyttade ljudet (Kuk et al., 2010). Risken med 

denna metod är dock perceptionsmässig förvirring som följd av att högfrekvensinnehåll 

sammanfogas med lågfrekvent och därmed kan upplevas få samma kvalitativa karaktär 

(Dillon, 2012). Vidare finns Frequency translation, som tillämpas av Starkey (Spectral iQ) 

(Galster, Valentine, Dundas & Fitz, 2011; Parsa, Scollie, Glista & Seelisch, 2013; Alexander, 

2013). Denna strategi detekterar spektrala mönster i insignal vars frekvenssammansättning 

replikeras i ett lägre frekvensband (Galster, Valentine, Dundas & Fitz, 2011). 

 

Förflyttningsstrategier sett i helhet är framförallt konstruerade för att möta den paradox som 

uppkommer i samband med rehabilitering av SNHL, med betydande hörselbortfall i mellan-

och diskantregistret; att bibehålla räckvidd i området som är viktigt för nyanser i talat språk 
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(att inte inverka för mycket på sammansättningen i den totala ljudbilden) och samtidigt 

åtgärda frekvensområdet med nedsatt kapacitet. Per definition innebär frekvensförflyttning 

dock vissa förändringar gentemot den naturliga ljudåtergivningen (McDermott, 2011). 

1.4.1 Linjäritet och icke-linjäritet 

Frekvensförflyttningsstrategier kan åtskiljas efter vilka regler om proportioner som det 

förflyttade ljudet har. De generella principerna kallas linjär respektive icke-linjär 

frekvensförflyttning. (Alexander, 2013; Kirchberger & Russo, 2016). Den linjära tekniken 

tillämpar en bestämd exponentiell förflyttningsfaktor (Mao, Yang, Hahn & Xu, 2017). Linjär 

kompression innebär att ljudet komprimeras lika mycket oavsett hur hög frekvens det har. 

Principen har i vissa studier kunnat påvisa bättre diskrimination i avseendet mindre andel 

förväxling mellan olika högfrekventa ljud (Kuk, Keenan, Korhonen & Lau, 2009; Robinson, 

Baer, & Moore, 2007). Andra studier har indikerat sämre resultat för taluppfattning i brus, 

jämfört med andra strategier (Miller, Bates & Brennan, 2016) och negativ perceptuell 

överlappning, att olika fonem får samma spektrala sammansättning (Helm, 2010). Metoden 

används bland annat i hörapparater av fabrikatet GN ReSound (Haastrup, 2013). 

 

Grundläggande princip för ickelinjär frekvenskompression är att ljudet komprimeras mer ju 

högre frekvens det har (Brennan, Lewis, McCreery, Kopun, & Alexander, 2015). Till 

fördelarna med icke- linjär frekvenskompression hör, exempelvis, olika aspekter för ökad 

taluppfattning (Dillon, 2012; Alexander, Kopun & Stelmachowicz, 2014; Mao, Yang, Hahn 

& Xu, 2017). En av de negativa konsekvenserna av denna strategi har tidigare nämnts: 

spektral distorsion (Brennan et al., 2017; Kirby et al., 2017). Detta låter sig delvis förklaras 

genom att de manipulerade frekvenskomponenterna, som flyttas från ett högre till ett lägre 

frekvensområde, kan ge upphov till att lyssnaren under viss period upplever en onaturlighet – 

en förvrängning – i ljudbilden som genereras (Metz, 2014). Den icke-linjära metoden 

tillämpas i hörapparater av Siemens, Phonak samt Unitron (Alexander, 2013; Atinuke 

Akinseye et al., 2018).  

1.4.2 Brytpunkter 

En grundläggande aspekt för reglering av frekvensförflyttningens funktion är att bestämma 

dess brytpunkter. Vid programmering av hörapparaters frekvensförflyttning anger 

brytpunkter dels från vilket frekvensområde som ljud ska flyttas ifrån och dels vilket 

frekvensområde det ska flyttas till. Vid tillämpning av frekvenskompression används två 

brytpunkter, en övre och en undre. Den övre brytpunkten sätts vid den frekvens över vilken 

allt ljud ska flyttas, frekvensspannet över denna brytpunkt kan benämnas källområde eller 

källregion. Den undre brytpunkten anger den frekvens över vilket allt ljud upp till övre 

brytpunkten kommer att tryckas ihop för att ge plats åt ljudet som flyttas (Rehmann, Jau & 

Baumann, 2016; Serman, Hannemann, & Kornagel. 2012). Vid frekvenskomposition finns 

två undre och två övre brytpunkter som skapar regioner; källregion och destinationsregion. 

De övre brytpunkterna anger undre och övre gräns för det frekvensområde man vill flytta ljud 

ifrån. De undre brytpunkterna anger undre och övre gräns för det område man vill flytta ljud 

till (Angelo et al., 2015; Kuriger & Lesimple, 2012).  

 

1.5 Frekvensförfyttningsmetoders framväxt och evidens 

Frekvensförflyttning som generell metod led vid sin etablering, på 1960-talet (Johansson, 

1961 refererad i Simpson, 2009) av “barnsjukdomar” (Braida et al, 1979). Flertalet artefakter 

hos metoden, implementerad i kroppsburen modell från Oticon, rapporterades, liksom brister 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293017300193#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293017300193#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293017300193#!
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i förskrivning och utvärdering (Metz, 2014). Strategin dömdes vid denna tidpunkt mer eller 

mindre ut, inte minst på grund av begränsningar i den tekniska tillämpningen (Simpson, 

2009). 1993 lanserades frekvenstransponering av AVR Sonovation (Metz, 2014). 2006 ägde 

en reintroduktion rum, i form av Widex’ Audibility Extender
™

 (Kuk et al., 2010). Under 

samma period utvecklade Phonak sin metod för frekvensförflyttning – SoundRecover
™

  som 

lanserades 2008 (Alexander, 2013). 

 

Frekvenskomposition framtogs av Bernafon 2013 (Metz, 2014). I skrivande stund har ingen 

oberoende utvärdering av frekvenskomposition publicerats i en vetenskaplig tidskrift. 

McDermott (2011) jämförde strategierna frekvenskompression (SoundRecover
™

 (sedermera 

Soundrecover2, Rehmann, Jau & Baumann, 2016)) och frekvenstransponering (Audibility 

Extender
™

) och kom fram till att bägge strategier presterar på sätt som är jämbördiga i 

avseendena taluppfattning och uppkomst av distorsion. Det bekräftades att 

perceptionsmässiga skillnader är att förvänta sig mellan metoderna (McDermott, 2011).  

  

Det råder för närvarande ingen konsensus om huruvida någon frekvensförflyttningsstrategi i 

övergripande mening är att föredra framför en annan (Alnahwi & AlQudehy, 2015; Kirby et 

al., 2017; Salorio-Corbetto et al., 2017; Simpson, 2009). Tillgänglig data för 

frekvensförflyttningsstrategierna finns, antalsmässigt till fördel för frevenskompression, men 

är inte entydiga (Alexander, 2013; Atinuke et al., 2018; Souza, Arehart, Kates, Croghan & 

Gehani, 2013). Detta kan dels förklaras av faktumet att många studier endast utvärderar en av 

metoderna. Studierna har även ofta riktade utfallsmått, som exempelvis uppfattning av 

fonetiska beståndsdelar, upplevd ljudkvalitet, temporala aspekter, musiklyssning, eller 

taluppfattning. I första hand har studierna avsett populationer med hörselnedsättning främst 

koncentrerad till diskantområdet och utgått från subjektiva utfallsmått som exempelvis poäng 

enligt Speech Intelligibility Index (Bentler, Walker, McCreery, Arenas & Roush (2014), 

talperception, ljudkvalitet och lyssningsansträngning (Kirby et al., 2017) och 

konsonantdifferentiering (Salorio-Corbetto et al., 2017; Simpson et al., 2017). 

Frekvenskompression har även utvärderats i avseendet ökad taluppfattning med ett antal 

undervariabler (Bohnert, Nyffeler & Keilmann, 2010; Miller, et al., 2016) med sammantaget 

goda eller modesta resultat (Simpson et al., 2017). Inte heller finns samsyn gällande behov av 

acklimatisering vid tillämpning av förflyttningsstrategierna; Metz (2014) påtalar potentiell 

svårighet med utvärdering av frekvensförflyttningsstrategiers tillämpning, i ett strikt 

tidsbegränsat avseende. Andra har gjort gälla att acklimatisering inte är nödvändig (Hopkins, 

Khanom, Dickinson & Munro (2014).   

 

1.6 Taluppfattning  

Förmåga att effektivt tolka språkljud är en central strävan inom audiologisk rehabilitering 

(Tye-Murray, 2015). Generellt är processen mer komplex än den perceptiva – varseblivande 

– funktionen och kan av denna anledning inte avläsas enbart från ett enkelt tonaudiogram. 

Kvalitet hos hörselfunktion utvärderas med hjälp av testbatterier som involverar 

talaudiometri (Tye-Murray, 2015). Arlinger (2007) understryker att inte bara graden av 

hörselnedsättning verkar prognosticerande avseende taluppfattningsförmåga; debuten hos 

hörselnedsättningen, i relation till det egna språktillägnandet, utgör också måttstock för 

nedsättningens inverkan på taluppfattningsförmågan. Förekomst av inre och yttre redundans 

– i enkel mening mängden informativa beståndsdelar – har vidare betydelse för hur talat 

språk bearbetas; en inre buffert har positiv verkan på brist i yttre motsvarighet (Arlinger, 

2007; Gårding & Kjellin, 1998; Lyregaard, 1997).   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohnert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20127102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyffeler%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20127102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keilmann%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20127102
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I avkodningen av talat språk nyttjas huvudsakligen två intrikata bearbetningsprocesser; 

Bottom up, respektive Top-down (Gårding & Kjellin, 1998; Plack, 2014). Det förstnämnda 

avser analys av psykoakustisk typ: varseblivning, diskrimination, identifikation av mönster; 

basala karaktäristika hos en signal och dess källa. Signalen når vid denna process det perifera 

hörselsystemet varpå olika relän i det centrala nervsystemet genererar nervsignal som tas 

emot av hjärnbarken hos bägge hemisfärer (med unilateral övervikt) (Gårding & Kjellin, 

1998).  

 

Top-down-processen vilar i högre grad på en exekutiv – kognitiv – faktor; skicket hos 

lagrade minnesenheter (ibid.). Vid tolkningen av det meningsbärande innehållet hos 

komplexa signaler krävs extrahering av referenspunkter; regler om hur vissa ljud låter och i 

vilken kontext de brukar uppkomma (Gårding & Kjellin, 1998). Denna del spelar en stor roll 

för personer med hörselnedsättning då toleransen  för konkurrerande ljud är inskränkt, vilket 

medför större krav på funktionalitet och effektivitet hos Top-down-processen (Plack, 2014). 

Detta gäller särskilt för en äldre population och särskilt vid preskription av hörapparat med 

avancerad signalbehandling (Arehart, Souza, Baca & Kates, 2014). Framplockningen i 

minnet ska inhämta lagrade data om talets prosodi och syntax, vilket tjänar som buffert när 

sinnen som registrerar stimulus är begränsade (Arlinger, 2007). Ett ljuds perceptiva kvalitet, 

eller klangfärg för tonande ljud (pitch) beror på vilken energifördelning det har i 

frekvensdomänen (Lindblad, 1998, i Claar & Larsson, 2014). I sammanhanget är det relevant 

att uppmärksamma att det visat sig att bevarat temporalt mönster hos tal kan avhjälpa 

ofullständigt spektralt mönster (Shannon, Zeng, Kamath, Wygonski & Ekelid, 1995; Souza, 

Wright, Blackburn, Tatman & Gallun, 2015). Det vill säga att om duration och följd hos 

uttalade ord är relativt intakt finns bättre förutsättning att uppfattas av personer med SNHL, 

trots att innehållet i akustisk mening är reducerat. Hjärnan har även kapacitet att kompensera 

för förlorat spektralt innehåll i separerade frekvensregioner (Plack, 2014). För en mer 

fullständig översikt kan läsaren konsultera Raphael et al. (2011). 

 

Att optimera framhävandet av vitala talkomponenter ska genom frekvensförflyttning minska 

den kognitiva belastningen, som är biverkning av en bristande inkodning (Katz et al., 2015). 

God uppfattning av språkljud är, jämte hörselsystemets och det centrala nervsystemets 

fysiologiska status, vidare beroende av en rad akustiska – yttre – förhållanden (ibid.). En 

central aspekt är Signal-Noise Ratio, SNR, eller signal-störförhållande; ljudnivåförhållandet 

mellan önskat och oönskat ljud. Personer med skadad hörsel har visat sig behöva 3-6 dB 

större marginal mellan tal- och störsignal än personer som är ”normalhörande” (Plomp 1994).  

 

1.7 Fonetik, fonologi och spektrogramanalys 
Språkljud är ur en akustisk-fysiologisk aspekt fluktuationer i lufttryck uppkomna som följd 

av talapparatens beskaffenhet. De har artikulationsätt och artikulationsställe, dels beroende av 

vilken typ av hinder (gom-tunga, tänder, läppar) de bildas genom och dels var i svalg och 

munhåla dess resonans regleras (Hewlett & Beck, 2006). Ljuden har, vad man ur analog 

synvinkel betraktar, källa (lungor-larynx) och filter (ocklusion eller förträngning, genom 

artikulatorer i mun) (Arlinger, 2007). De uppbyggs av grundton och övertoner, som akustiskt 

utgör språkljudens grundkomponenter. För en mer sofistikerad redogörelse av talproduktion 

hänvisas läsaren till Brosnahan & Malmberg (1976) eller mer samtida verk som Redford & 

Beckman (2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25629388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25629388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blackburn%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25629388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tatman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25629388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallun%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25629388
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En kategorisk uppdelning av språkljud görs inom den fonologiska diskursen mellan 

segmentella enheter; vokal- och konsonantljud, respektive suprasegmentella enheter; 

språkspecifika regler om intonation och rytm (ibid.). Konsonantljud har sin huvudsakliga 

energifördelning i ett högre frekvensregister än motsvarigheten för vokala ljud (som oftast 

inte överstiger 3500 Hz (Arlinger, 2007; Hewlett & Beck, 2006). Vokaler definieras i 

spektral form som formanter – F1, F2 och så vidare – och förekommer i det lägre 

frekvensregistret, med högre ljudtryck. Formanterna har olika lokalisation beroende på vilken 

vokal som uttalas, vilket följer av reglering av resonans i ansatsrör och munhålan vid 

artikulering (Gårding & Kjellin, 1998). Formanterna påverkas också av individens grundton, 

vilken är cirka 100 Hz för män och 200 Hz för kvinnor (Kent & Read, 1992, i Baldwin, 

2012). Vokalljuden har följaktligen generellt en högre frekvens hos individer med hög 

grundton (Arlinger, 2007). Det finns konventionella procedurer för segmentering och analys 

av frikativa språkljud (Evers, Reetz & Lahiri, 1998). En generell regel framlagd av Fant 

(1971), är att konsonantljud bör granskas med utgångspunkt i dess envelope, eller spektrala 

fördelning.  

 

Spektrogram illustrerar språkljuds akustiska beståndsdelar och dess respektive 

energidistribution i frekvensdomänen som funktion av tid. Detta presentationsformat är 

tacksamt att använda vid analys av modifiering av olika akustiska komponenter. Formatet 

åskådliggör språkljuden och dess transitioner genom en bestämd färgskala med varierande 

koncentration som illustrerar intensitetsstorlek. 

 

Det audiologiska verksamhetsfältet nyttjar kännedomen om fonologiska principer, bland 

annat, i utformandet av talaudiometriska test (Arlinger, 2007). Detta aktualiserar ytterligare 

intresset för fonologiska komponenter av språket. Ett fonem är ett språks minsta 

betydelseskiljande beståndsdel (Arlinger, 2007; Plack, 2014) vars funktionella roll är att 

skilja yttranden från varandra (Arlinger, 2007). Variationer av fonem kallas foner, beroende 

på enskilda foners kontext tas de i uttryck som allofoner (ibid.). Fonematisk transkription, 

återges med snedstreck / /, fonetisk notering, som indikerar uttal, markeras inom 

hakparenteser, [ ]. Bägge representationer kan anges med eller utan längdtecken, ː (Gårding 

& Kjellin, 1998). Den ortografiska återgivningen, som uppger regelrätt stavning inom 

skriftspråket omges av vinkelparenteser, < > (Riad, 1997). Då föreliggande arbete primärt 

fokuserat på egenskaper hos det talade språket används i härefter fonematisk transkription 

som – när motiverat – följs av ortografiska motsvarigheter. 

 

Vokala språkljud ofta förekommande i svenska språket är /o/ (<mål>), /ɛ / (<häll>) och /œ/ 

(<nött>).Vokalfonemen utmärks av att de foneras, det vill säga får resonans till följd av 

stämläpparnas förträngning av luftströmmen (Gårding & Kjellin, 1998). Dessa komponenter 

analyseras fonetiskt med fördel genom sina respektive formantpositioner; störst 

koncentrerade områden i energifördelning (Fant, 1971; Plack, 2014).  

 

Flertalet av konsonantfonemen har bruskaraktär. De uppträder i fysisk och auditiv mening 

som varianter av brus; följden av friktion mot artikulatorernas olika strukturer (Hewlett & 

Beck, 2006). Dessa tas i uttryck visuellt som diffusa fält i spektrogrammet, med större 

bandbredd och mindre centrering av energi än motsvarigheter för vokalfonem (ibid.). De 

språkjud i icke-tonala språk, dit svenskan hör, som är viktiga för god taluppfattning återfinns 
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till stor del i den mellan- respektive högfrekventa delen av det hörbara registret, som ofta är 

mest påverkat vid sensorineurala hörselnedsättningar. French & Steinberg (1947, refererad i 

Katz et al., 2015) har exempelvis påvisat att 80-90% av den totala akustiska informationen 

bygger på just dessa beståndsdelars bidrag. Detta gäller de 18 konsonantfonemen i allmänhet 

och de tonande och tonlösa frikativa konsonantfonemen /f/ /v/ /s/ /ɕ / /j/ /ɧ / /ʃ  / /h/ i 

synnerhet (Gårding & Kjellin, 1998).  

 

Exempel på konsonanta fonem som är särpräglade för det (riks)svenska talspråket är de så 

kallade sibilanterna, /ɧ / (Arlinger, 2007, likställer även dialektal variant som /ʃ /) (<sju>, 

<geni>, <stjärna>), /ɕ / (<kind>, <tjur>), /s/ som i <spann>, <gås>) förekommer i många 

talspråk och liknar sammansättningen som typiskt uppvisas hos de förstnämnda, men har en 

brusdistribution med koncentration i den högre frekvensdomänen (Evers et al., 1998).  

Ljudkomponenterna har en komplex akustisk sammansättning, med lågt ljudtryck och högt 

frekvensinnehåll (Arlinger, 2007; Gårding & Kjellin, 1998). Då dessa ljud saknar tonal 

kvalitet kan dess nyanser vara mycket svåra att uppfatta för personer som har SNHL, jämfört 

med normalhörande (Hewlett & Beck, 2006). Sammansättningen hos dessa ljud uppvisar, till 

skillnad från vokalljuden, ingen (kvasi)periodicitet då de inte skapas genom fonation 

(vibration hos stämläpparna) utan genom olika stängningskombinationer hos artikulatorerna 

(Gårding & Kjellin, 1998).  

 

Mot bakgrund av förhållandet mellan SNHL och högfrekventa språkljudskomponenters 

betydelse för yttre redundans, är det angeläget att få kännedom om hörapparaters 

grundläggande, föreslagna parametrar inom ramen för frekvensförflyttning, samt hur dessa i 

spektral mening inverkar på några av de vokala och frikativa konsonanta fonemen i vårt 

talade språk. 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka handlingsutrymme och förinställda parametrar vid 

programmering av frekvensförflyttningsstrategierna frekvenskompression respektive 

frekvenskomposition, samt utforska strategiernas påverkan på tre vokala fonem – /o/ /ɛ / /œ/ 

– och tre frikativa konsonantfonem – /ɧ / /ç/ /s/. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Vilket handlingsutrymme för reglering av frekvensförflyttning finns i 

programmeringsfasen för de olika hörapparaterna vid tillämpning av utvalda 

audiogramkonfigurationer? 

 

- Vilka brytpunkter och kompressionsförhållanden förinställer de undersökta 

hörapparaterna för audiogramkonfigurationerna och finns det någon skillnad mellan 

de olika hörapparaterna? 

 

- Skiljer sig spektral sammansättning hos vokal- respektive konsonantfonem, i output 

mellan hörapparaternas förinställda parametrar för frekvensförflyttning, vid 

programmering enligt samma audiogramkonfiguration? 
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3. Metod 
Frekvensförflyttningsstrategier granskades hos hörapparater från fem olika fabrikat. Rådata 

erhölls från tillverkarnas respektive programmeringsmodul, Interacoustics mjukvara, samt 

ljudanalysprogrammen Audacity, Wavesurfer och ESECTION. Hörapparaterna 

programmerades efter sex olika audiogram (se figur 2) vid granskning av rekommenderade 

parametrar för frekvensförflyttning, och endast ett audiogram (S2) valdes för spektrumanalys 

av frekvenssvep, och språkljud.  

 

3.1 Audiogramkonfigurationer  

De sex utvalda audiogramkonfigurationerna (se figur 2) är konstruerade av Bisgaard et al. 

(2010). Dessa konfigurationer användes vid undersökning av 

frekvensförflyttningsstrategiernas förinställda parametrar. Audiogrammen valdes utifrån 

variation i sluttning och grad av hörselnedsättning. Tre audiogramkonfigurationer med svag 

sluttning och olika grader av simulerad hörselnedsättning valdes ut, dessa var N2-lätt, N4-

måttlig och N5-svår. Även tre audiogram med kraftig sluttning och olika grad av simulerad 

hörselnedsättning valdes, dessa var S1-lätt, S2-måttlig och S3-svår. Den simulerade patienten 

var en 50 årig kvinnlig erfaren hörapparatanvändare med icke tonalt modersmål. Samma 

patient användes vid samtliga studiemoment, variation förekom endast i 

audiogramkonfiguration.  

 

 
Figur 2. Inkluderade audiogramkonfigurationer. (Modifierad efter Bisgaard, Vlaming & Dahlquist, 2010) 

 

3.2 Utvärdering handlingsutrymme 

Programmeringsmodulerna för de olika hörapparaterna studerades genom utforskande 

av handlingsutrymme för reglering av frekvensförflyttning. Variabler som granskades var 

möjlighet att reglera brytpunkter, förekomst av fasta kompressionsförhållanden, samt storlek 

hos den eventuella frihet med vilken reglering som medgavs.  

 

3.3 Granskning av tillverkarens förinställda parametrar för frekvensförflyttning 

Hörapparaternas förinställda parametrar för frekvensförflyttning granskades för varje 

audiogramkonfiguration Detta testades genom en grundprogrammering i hörapparaternas 
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programmeringsmodul. Preskriptionsmetoden som användes var NAL-NL2 (vars filosofi är 

taluppfattbarhet och balanserad hörstyrkenivå (Keidser et al., 2011)), och tillverkarnas egna 

rekommendationer för akustiska förutsättningar och förstärkning tillämpades. Genom 

tillämpning av utvalda audiogramkonfigurationer dokumenterades parametrarna 

kompressionsförhållande och brytpunkt. Tolkning av utfallen ägde rum i senaste versionen av 

respektive hörapparats tillhörande programmeringsmodul   

 

3.4 Spektrumanalys av utfall för frekvenssvep och enstaviga ord  

Hörapparaternas utsignal mättes efter tillämpning av audiogramkonfiguration S2, med och 

utan frekvensförflyttning aktiverad, för fyra utvalda enstaviga svenska ord innehållande 

frikativa konsonantfonem respektive vanligt förekommande vokalfonem. Hörapparaternas 

utsignaler mätt som frekvenssvep mellan 125 - 5000 Hz vid en ljudnivå på 70 dB SPL 

noterades också (se figur 3), enbart med frekvensförflyttning aktiverad. Vid samtliga 

mätningar av hörapparaternas utsignaler användes en 2cc-coupler ansluten till en HIT-box. 

Utsignaler spelades in genom mjukvaran Audacity och analyserades i spektrogramform i 

Wavesurfer samt ESECTION. Frekvensförflyttningsstrategiernas inverkan på specifika 

språkljud granskades genom jämförelse av output med aktiverad förflyttningsstrategi hos de 

utvalda fonemen. Spektrogram upprättades av orden samt frekvenssvepen. Samtliga är 

presenterade med Blackman-Harris fönster och med fönsterstorleken 4096 punkter. 

Spektrogrammen som presenteras i resultatet visar endast frekvenserna mellan 1000 - 5000 

Hz. 

 

 
Figur 3. Spektrogram frekvenssvep 125 - 5000 Hz, 70 dB SPL. Uppmätt genom 2cc- coupler i Interacoustics 

HIT-modul. Y-axel anger frekvens (kHz), x-axel tid (s). (Blackman-Harris, fönsterstorlek: 4096 punkter).  

  

3.5 Material och utrustning 

Efter bedömning av förekomst av frekvensförflyttningsstrategier lånades fem hörapparater 

från Örebro läns landstings upphandlade sortiment. Experimentet ägde rum i laboratorium för 

hörapparatprogrammering på Örebro universitet, där följande enheter användes: Stationär 

dator med ansluten hårdvara för programmering (GN Otometrics Hi-PRO 2, type 1072) 

mätning av insatsförstärkning av hörapparater (Interacoustics TBS10 Test box), inklusive en 

2cc-coupler (enligt standard SS-EN 60318-5, utg 1:2007, IEC 60318-5:2006). 

Hörapparatsmodeller som inkluderades i studien var Phonak Bolero V90-P, Siemens Motion 

P7px, Unitron Stride P Pro, Oticon Dynamo SP10 samt Bernafon Supremia 7 SP VC PS.  
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Mjukvarorna (programmeringsmodulerna) som användes vid programmering var Phonak 

Target 5.1, Siemens Connexx 8, Unitron Truefit 3.2.2, Oticon Genie 2016.2 och Bernafon 

Oasis 2017.2.  

3.5.1 Talstimuli 

Ordmaterial valdes mot bakgrund av möjlighet att tydligt genom spektrogram illustrera 

hörapparaternas respektive frekvensförflyttningsprincip. Magnussons material Tal i brus 

består av sex fonetiskt balanserade listor á 50 ord upplästa av en mansröst (1996, i 

Fredriksson, 2008). Urval av ord togs från lista 3, 4 och 5 utan brus och orden valdes ut 

baserat på akustiskt innehåll. Åtta enstaviga ord inkluderades i en första mätning: skämt, kött, 

kök, hål, sträck, själv, kär. Fyra av orden – <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> – 

tillägnades djupare spektral analys. Orden består av tonlösa frikativor, vilka har en 

energifattig sammansättning som faller inom det huvudsakliga åtgärdsområdet vid SNHL, 

och vokalljud. Bärfrasen “Nu hör ni–”, som föregår varje ord i listan behölls vid inspelning 

för att tillåta utrymme för aktivering av hörapparaternas signalbearbetning under yttrandet av 

fonemen som analyserades. 

3.5.2 Mätning och analys av fonem 

Mätning av vokalformanternas frekvensområden gjordes i programmet ESECTION (v.2.7, 

©University College of London, UCL), ett dataprogram särskilt framtaget för analys av 

talsignaler. Fonemområden identifierades varpå frekvensen för formanterna F2, F3 och F4 

dokumenterades för aktiverad och inaktiverad frekvensförflyttning. För de frikativa 

konsonantfonemen upprättades diagram med frekvens som funktion av amplitud, detta 

gjordes i Excel baserat på data importerad från Fast Fourier Transformation, FFT-analys i 

Wavesurfer med 512 datapunkter mellan 86-10 077 Hz.  

 

3.6 Forskningsetiska perspektiv 

Hörapparaterna lånades av landstinget i Örebro län, vars sortiment är baserat på en offentlig 

upphandling (2016), vilket kan tänkas reducerat risken för att vinstmotiv äventyrade 

studieresultatens legitimitet. Avsikten med detta framhävande motiveras genom 

Vetenskapsrådets (VR) skrift om oredlighet samt om bindningar och beroende i anslutning 

till forskningsresultat (VR, 2017). Författarna av denna studie hade i anslutning till 

författandet inga förbindelser till någon hörapparattillverkare eller hörapparatleverantör. 

4. Resultat 
4.1 Frekvenskompression  

4.1.1 Phonak Bolero V90-P 

Det finns möjlighet att reglera frekvenskompressionens egenskaper. Detta sker dels genom 

att den undre brytpunkten kan flyttas i 12 fasta steg, mellan 1500 Hz och 6000 Hz. Reglering 

av kompressionsförhållande kan ske mellan sju fasta steg, där det maximala 

kompressionsförhållandet är 4,0:1 och den lägsta är 1,5:1. Den övre brytpunkten kan inte 

regleras separat utan flyttas i samband med reglering av undre brytpunkt och 

kompressionsförhållande. 
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Tabell 1. Förinställda parametrar för frekvenskompression per audiogram för Phonak Bolero V90-P. 

Rangordning efter förinställd undre brytpunkt. 

Audiogram Undre brytpunkt Övre brytpunkt Kompressionsförhållande Av / På 

S2 2900 Hz 5789 Hz 2,0:1 På 

S3, N5 3300 Hz 5789 Hz 2,1:1 På 

N4 3700 Hz 6063 Hz 2,4:1 På 

S1, N2 4500 Hz 6350 Hz 2,8:1 På 

 

I tabell 1 framgår att Phonak Bolero V90-P förinställde aktiverad frekvenskompression för 

samtliga audiogramkonfigurationer. Vid audiogram S3 och N5 var de förinställda 

egenskaperna för frekvenskompression desamma. Detta gällde också konfigurationerna S1 

och N2, som vid tillämpningen fick identiska förinställda parametrar för 

frekvenskompression.  

 

 

 
Figur 4. Spektrogram av utsignal av frekvenssvep för Phonak Bolero V90-P programmerad efter 

audiogramkonfiguration S2 med aktiverad frekvenskompression. Insignalen var ett frekvenssvep mellan 1-5kHz 

vid 70 dB SPL. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten. 

 

Frekvenssvepet i figur 4 illustrerar frekvenskompressionens nedre brytpunkt som ligger vid 

2900 Hz. Vid denna punkt avviker hörapparatens utsignal från insignalen. I slutet av 

frekvenssvepet uppnår hörapparatens utsignal en frekvens på cirka 3750 Hz samtidigt som 

insignalen uppgår till 5000 Hz. Från 2900 Hz förekommer distorsion med svagare intensitet 

vid frekvenser både över och under huvudsignalen, där intensiteten är störst. 
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Figur 5a. Spektrogram av utsignalen från <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med Phonak 

Bolero V90-P programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskompression inaktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar liten. 

 
Figur 5b. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Phonak Bolero V90-P programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskompression aktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar liten. 
 

I figur 5a-b syns ett spektrogram för orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> baserat på 

utsignalen för Phonak Bolero V90-P med frekvenskompression inaktiverad (a) och aktiverad 

(b).  I figur 5a finns frekvensinnehåll med hög intensitet upp till cirka 7000 Hz hos fonemen 

/ɕ / i ordet <kött>, och /s/ i ordet <sträck>, vilket till största del är borta i figur 5b, som visar 

aktiverad frekvenskompression. I figur 5b syns istället en större intensitet vid frekvenserna i 

området runt 5500 Hz hos samtliga frikativa fonem. I fonemet /o/ i ordet <hål>,  uppkommer 

ett nytt högintensivt segment vid aktiverad frekvenskompression, där motsvarighet saknas för 

fonemet vid inaktiverad frekvenskompression. Företeelsen framträder vid samma 

frekvensområde för fonemet /ɛ / i <sträck>.  
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Figur 6. Formantfrekvenser för vokalfonemen /ɛ / /œ/ /o/ i Phonak Bolero V90-P med och utan 

frekvenskompression aktiverad.  

 

Figur 6 visar den inverkan som frekvenskompression har på formanterna i vokalfonemen /ɛ /  

/œ/ /o/ för Phonak Bolero V90-P. Den största skillnaden mellan aktiverad och inaktiverad 

formant frekvenskompression syns för /ɛ /. Skillnaden uppgår hos F3 med -25 Hz och hos F4 

med -24 Hz. För vokalen /œ/råder omvänt förhållande där aktiverad frekvenskompression 

höjer formantfrekvenserna för F2 +4 Hz, F3 +15 Hz och F4 +19Hz. Ingen formant avviker 

mer än 25 Hz vid jämförelse mellan aktiverad och inaktiverad frekvenskompression.  
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Figur 7a. Fonemet/ ɧ /   ur                     Figur 7b. Fonemet /ɕ /  ur                    Figur 7c. Fonemet /s/ ur  

ordet <skämt>.              ordet <kött>.                                        ordet <sträck>. 
Figur 7. Frekvensfördelningen för de frikativa konsonantfonemen /ɧ / /ɕ / /s/ bearbetade med Phonak Bolero 

V90-P programmerad efter audiogramkonfiguration S2. Blå linje visar inaktiverad frekvenskompression, 

orange linje visar aktiverad frekvenskompression. 

 

För samtliga fonem i figur 7a, b och c ger aktiverad frekvenskompression hörapparaten en 

utsignal med svagare ljudnivå vid frekvenserna 6000 Hz upp till 9000 Hz. För fonemen /ɧ / 

och /ɕ / är skillnaden mellan aktiverad och inaktiverad frekvenskompression störst mellan 

6000 - 7000 Hz, utsignalen med aktiverad frekvenskompression är här cirka 20 dB svagare. 

Samma skillnad syns vid 6500 - 6800 Hz för fonemet /s/. Efter 7000 Hz avtar skillnaden 

successivt och över 9000 Hz finns det ingen skillnad mellan de båda utsignalerna. Runt 9500 

Hz har utsignalen med aktiverad frekvenskompression starkare ljudnivå, skillnaden uppgår 

maximalt till cirka 10 dB och samma förhållande råder för alla tre fonemen.    

4.1.2 Siemens Motion P7px 

Det går att reglera övre och undre brytpunkt separat, i steg om 250 Hz. Den övre brytpunkten 

kan regleras i 19 steg mellan 1500 Hz och 6000 Hz, den undre brytpunkten kan regleras i 24 

steg mellan 2250 Hz och 8000 Hz. Maximalt kompressionsförhållande uppnås med en undre 

brytpunkt på 1500 Hz och övre brytpunkt på 2250 Hz.  

 
Tabell 2. Förinställda parametrar för frekvenskompression per audiogram för Siemens Motion P7px. 

Rangordning efter förinställd undre brytpunkt. 

Audiogram Undre brytpunkt Övre brytpunkt Kompressionsförhållande Av / På 

S2 2500 Hz  4250 Hz Anges ej På 

S1, S3, N2, 

N4, N5 

5250 Hz 8000 Hz Anges ej Av 

 

Tabell 2 visar att vid de audiogramkonfigurationer som mjukvaran förinställde inaktiverad 

frekvenskompression – vilket var alla konfigurationer utom S2 – var minimal förflyttning 

förinställd. Mjukvaran angav inget  kompressionsförhållande. För konfigurationen S2 var 

parametrarna förinställda som nedre brytpunkt 2500 Hz och övre 4250 Hz. 
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Figur 8. Spektrogram av utsignal av frekvenssvep för Siemens Motion P7px programmerad efter 

audiogramkonfiguration S2 med aktiverad frekvenskompression. Insignalen var ett frekvenssvep mellan 1-5 kHz 

vid 70 dB SPL. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten.  

 

Frekvenssvepet i figur 8 illustrerar tydligt frekvenskompressionens nedre brytpunkt som 

ligger vid 2500 Hz, vid denna punkt får utsignalen så låg intensitet att den knappt syns för att 

sedan åtföljas av en uppåtstigande signal, som följer insignalens frekvens men med kraftigt 

reducerad intensitet, och en undre med lägre frekvens än insignalen som upphör vid cirka 

3200 Hz samtidigt som insignalen var på 5000 Hz.  

 

 
Figur 9a. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Siemens Motion P7px programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskompression inaktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar liten. 

 
Figur 9b. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Siemens Motion P7px programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskompression aktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar liten. 
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I figur 9a-b syns ett spektrogram för orden <skämt>, <kött>, <hål>, och <sträck> baserat på 

utsignalen för Siemens Motion P7px med frekvenskompression inaktiverad (a) och aktiverad 

(b). Den spektrala utbredningen i figur 9b är begränsad till 4500 Hz, endast rester av 

språkljud med liten intensitet finns kvar över denna frekvens. I figur 9a syns /ɕ / i ordet 

<kött> ha frekvensinnehåll upp till 10 000 Hz, med stor intensitet till cirka 8000 Hz. Detta 

gäller även för /s/ i ordet <sträck> och i viss mån /ɧ / i ordet <skämt>, I figur 9b finns 

frekvensinnehåll med liten intensitet kvar i området för orden, men försvagat i intensitet från 

cirka 5000 Hz.   

 

 
Figur 10. Formantfrekvenser för vokalfonemen /ɛ / /œ/ /o/ i Siemens Motion P7px, med frekvenskompression 

inaktiverad och aktiverad.  

 

Figur 10 visar att aktivering av frekvenskompression i Siemens Motion P7px sänkte samtliga 

formanter, jämfört med förstärkning med frekvenskompression inaktiverad. F2 och F3 

sänktes (-25 Hz) i samtliga fonem. Störst skillnad kan ses vid F4 i fonemet /œ/ (-507 Hz), för 

/o/ och /ɛ /  sänktes F4 med cirka 100 Hz vardera.  
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Figur 11a. Fonemet /ɧ /  ur                  Figur 11b. Fonemet /ɕ /  ur                Figur 11c. Fonemet /s /  ur 

ordet <skämt>.                                   ordet <kött>.                                       ordet <sträck>. 

 

Figur 11. Frekvensfördelningen för de frikativa konsonantfonemen /ɧ / /ɕ / /s/ bearbetade med Siemens Motion 

P7px programmerad efter audiogramkonfiguration S2. Blå linje visar inaktiverad frekvenskompression, orange 

linje visar aktiverad frekvenskompression. 

 

För fonemen /ɧ / i figur 11a och /ɕ / figur 11b ger aktiverad frekvenskompression 

hörapparaten en utsignal med svagare ljudnivå vid frekvenserna från 4000 Hz upp till 9200 

Hz. För fonemet /s/ i figur 11c ger aktiverad frekvenskompression en utsignal med svagare 

ljudnivå vid frekvenserna från 3400 Hz till 7800 Hz. För samtliga fonem i figur 11 är 

skillnaden mellan aktiverad och inaktiverad frekvenskompression som störst vid 5000 Hz och 

strax över, utsignalen med aktiverad frekvenskompression är här för /ɧ / och /ɕ / cirka 40 dB 

svagare, och för /s/ 35 dB. Över 5000 Hz avtar skillnaden successivt och över 9200 Hz finns 

ingen klar skillnad för fonemen /ɧ / och /ɕ /, för /s/ finns det ingen skillnad över 7800 Hz.  

4.1.3 Unitron Stride P Pro 

Reglering av frekvenskompression är möjlig; den kan ändras mellan 14 fasta steg där undre 

och övre brytpunkt (kompressionsförhållandet) regleras samtidigt. Den övre brytpunkten går 

inte att reglera separat men den flyttas i samband med reglering av undre brytpunkt eller 

kompressionsförhållande. Den maximala frekvensförflyttningen som går att uppnå är ett 

kompressionsförhållande på 4:1 med undre brytpunkt vid 1500 Hz och den övre vid 2520 Hz.  

 
Tabell 3. Förinställda parametrar för frekvenskompression per audiogram för Unitron Stride P Pro. 

Rangordning efter förinställd undre brytpunkt. 

Audiogram Undre brytpunkt Övre brytpunkt Kompressionsförhållande Av / På 

S2 2900 Hz 5789 Hz 2,0:1 Av 

S3, N5 3300 Hz  5789 Hz 2,1:1 Av 

N4 3700 Hz 6063 Hz 2,4:1 Av 

S1, N2 4500 Hz 6350 Hz 2,8:1 Av 

I tabell 3 framgår att programmeringsmodulen för Unitron Stride P Pro var förinställd på 

inaktiverad frekvenskompression för samtliga audiogramkonfigurationer. Vid manuell 

aktivering av frekvenskompression ställdes dess parametrar in automatiskt för samtliga 



 

20 

 

audiogramkonfigurationer. De automatiska inställningarna för frekvenskompressionen var 

samma för audiogramkonfigurationerna S1 och N2, samt även mellan S3 och N5.  

 

 
Figur 12. Spektrogram av utsignal av frekvenssvep för Unitron Stride programmerad efter 

audiogramkonfiguration S2 med aktiverad frekvenskompression. Insignalen var ett frekvenssvep mellan 1-5kHz 

vid 70 dB SPL. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten. 

 

Frekvenssvepet i figur 12 visar frekvenskompressionens nedre brytpunkt vid cirka 3000 Hz, 

vid denna punkt avviker hörapparatens intensiva del av utsignal från insignalens. Utsignalen 

avslutas vid 3850 Hz där som insignalen har sitt slut vid 5000 Hz. I spektrogrammet syns 

förutom utsignalens koncentrerade del, där intensiteten är störst, även mycket distorsion i 

form av ljusblå komponenter. 

 

 
Figur 13a. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Unitron Stride P Pro programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskompression inaktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar liten. 
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Figur 13b. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Unitron Stride P Pro programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskompression aktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar liten. 

 

I figur 13a-b syns ett spektrogram för orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> baserat på 

utsignalen för Unitron Stride P Pro med frekvenskompression inaktiverad (a) och aktiverad 

(b). I figur 13a finns frekvensinnehåll med hög intensitet upp till 7000 Hz, främst för fonemet 

/ɕ / i <kött> och /s/ i <sträck>. I figur 13b sträcker sig högintensiva frekvensinnehållet för 

fonemen upp till cirka 5800 Hz. 

 

 
Figur 14. Formantfrekvenser för vokalfonemen /ɛ / /œ/ /o/ i Unitron Stride P Pro, med och med 

frekvenskompression inaktiverad aktiverad.  

 

Figur 14 visar att aktiverad frekvensförflyttning i Unitron Stride P Pro resulterade i en 

nedflyttning av F2 hos /ɛ / (-26 Hz) och /œ/ (-4 Hz). Vid F3 skedde förhöjning för /ɛ / (+6 

Hz) och /œ/ (+1 Hz), reducering av /o/ (-32 Hz). F4 flyttades nedåt vid aktiverad 

frekvenskompression för samtliga fonem, /ɛ /  (-151 Hz), / œ/ (-114 Hz) och /o/ (-71 Hz). 
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Figur 15a. Fonemet /ɧ /  ur                   Figur 15b. Fonemet /ɕ /  ur                  Figur 15c . Fonemet /s /  ur   

ordet <skämt>.           ordet <kött>.                                       ordet <sträck>. 
    

Figur 15. Frekvensfördelningen för de frikativa konsonantfonemen /ɧ / /ɕ / /s/ bearbetade med Unitron Stride P 

Pro programmerad efter audiogramkonfiguration S2. Blå linje visar inaktiverad frekvenskompression, orange 

linje visar aktiverad frekvenskompression. 

 

För fonemen /ɧ/ i figur 15a och /s/ i figur 15c ger aktiverad frekvenskompression 

hörapparaten en utsignal med starkare ljudnivå mellan 3000 till 3500 Hz, skillnaden uppgår 

maximalt till cirka 5 dB, för fonemet /ɕ/ i figur 15b syns samma förhållande runt 4000 Hz. 

För fonemet /ɧ/ ger aktiverad frekvenskompression en utsignal med svagare ljudnivå vid 

4200 till 5200 Hz, skillnaden uppgår maximalt till 10 dB, samt vid 5700 till 8100 Hz där 

skillnaden är störst vid 6000 - 6500 Hz då är ljudnivån cirka 20 dB svagare. För fonemet /ɕ/ 

ger aktiverad frekvenskompression utsignalen svagare ljudnivå vid frekvenserna från 5000 

upp till 7800 Hz, skillnaden är störst vid 6200 - 6800 Hz då är ljudnivån cirka 20 dB svagare. 

För fonemet /s/ ger aktiverad frekvenskompression en utsignal med svagare ljudnivå vid 

frekvensområdet 5400 Hz till 8200 Hz, skillnaden är störst vid 6500 Hz där det skiljer 25 dB, 

samt vid 9000 - 10000 Hz, skillnaden är här cirka 5 dB.  

 

4.2 Frekvenskomposition  

4.2.1 Oticon Dynamo SP10 

Modulen möjliggör ej reglering av brytpunkt för regionerna separat. Justeringar sker med 

hjälp av ett reglage som flyttar ner destinations- och källområde. Det finns tio olika nivåer 

med olika brytpunkter: den starkast inställbara förflyttningen har en destinationsregion 

mellan 1600 - 2400 Hz och källregion mellan 3900 - 7000 Hz. Svagast har en 

destinationsregion mellan 4000 - 5500 Hz och en källregion mellan 6000 - 9500 Hz. 

Möjlighet finns att reglera hur mycket förstärkning som ska tillfogas källintervallet. 

Funktionen kan inaktiveras. Styrka väljs i sju nivåer, automatisk utgångspunkt är nivå fyra 

vid aktivering. 

 
Tabell 4. Förinställda parametrar för frekvenskomposition per audiogram för Oticon Dynamo SP10. 

Rangordning efter förinställd undre brytpunkt. 

Audiogram Undre brytpunkt Övre brytpunkt Kompressionsförhållande Av / På 

S2 2000 - 2800 Hz 4300 - 7500 Hz Anges ej Av 

S1 3600 - 5000 Hz 5800 - 9500 Hz Anges ej Av 
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S3, N2, N4, N5 4000 - 5500 Hz 6000 - 9500 Hz Anges ej Av 

 

I tabell 4 framgår att programmeringsmodulen för Oticon Dynamo SP10 förinställde 

inaktiverad frekvenskomposition för samtliga audiogramkonfigurationer. Minimal 

frekvenskomposition (destinationsregion 4000 - 5500 Hz och källregion 6000 - 9500 Hz) var 

förinställt vid aktivering för alla audiogramkonfigurationer utom S1 och S2.  

 

 
Figur 16. Spektrogram av utsignal av frekvenssvep för Oticon Dynamo SP10 programmerad efter 

audiogramkonfiguration S2 med aktiverad frekvenskomposition. Insignalen var ett frekvenssvep mellan 1-5kHz 

vid 70 dB SPL. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten. 

 

I figur 16 har utsignalen starkare intensitet vid frekvenskompositionens destinationsområde 

2000 - 2800 Hz. När insignalen når 4300 Hz där källområdet för frekvenskompositionen 

startar, uppkommer en serie koncentrerat ljud som speglar insignalen men med lägre 

frekvens. Dessa komponenter startar vid 1500 Hz, initialt med mycket liten intensitet, och 

intensifieras successivt upp till 2500 Hz där de tar slut. När insignalen når 4700 - 5000 Hz 

uppstår även två segment vid 1300 Hz och 1500 Hz med liten intensitet i utsignalen.  

 

 
Figur 17a. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Oticon Dynamo SP10 programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskomposition inaktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar 

liten. 



 

24 

 

Figur 17b. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Oticon Dynamo SP10 programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskomposition aktiverad. 

Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg indikerar 

liten.         

 

I figur 17a-b syns ett spektrogram för orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> baserat på 

utsignalen för Oticon Dynamo SP10  med frekvenskomposition inaktiverad (a) och aktiverad 

(b). I figur 17a finns frekvensinnehåll för fonemet /s/ i ordet <sträck>  upp till 9000 Hz men 

den största intensiteten finns i området under 6000 Hz. Förskjutning med storlek på 500 Hz 

hos fonemet /ɧ / i ordet skämt äger rum vid aktivering av frekvenskomposition, där 

koncentrationen flyttas från 2000 - 5500 Hz i figur 17a till 1500 - 5000 Hz i figur 17b. I figur 

17b finns inget frekvensinnehåll över 6000 Hz för något ord, bortsett från liten. Fonemet /o/ i 

ordet <hål> har i sin övergång fått större intensitet, vid området kring 1500 Hz, efter 

aktivering i figur 17b jämfört med inaktivering i figur 17a. 

 

 Figur 18. Formantfrekvenser för vokalfonemen /ɛ / /œ/ /o/ i Oticon Dynamo SP10 , med och utan 

frekvenskomposition aktiverad. 
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Figur 18 visar att aktiverad frekvensförflyttning i Oticon Dynamo SP10 resulterade i en 

nedflyttning av F2 hos /ɛ / (-190 Hz) och /œ/ (-120 Hz). Vid F3 skedde en nedflyttning för 

samtliga fonem, /ɛ / (-36 Hz) och /œ/ (-39 Hz), samt /o/ (-70 Hz). Vid F4 skedde en 

nedflyttning för /ɛ / (-110 Hz) och /o/ (-32 Hz), däremot höjdes /œ/ (+96 Hz). 

 
Figur 19a. Fonemet /ɧ / ur                   Figur 19b. Fonemet /ɕ / ur                   Figur 19c. Fonemet /s / ur 

ordet <skämt>.                                     ordet <kött>.                                        ordet <sträck>. 

 

Figur 19. Frekvensfördelningen för de frikativa konsonantfonemen /ɧ / /ɕ / /s/ bearbetade med Oticon Dynamo 

SP10 programmerad efter audiogramkonfiguration S2. Blå linje visar inaktiverad frekvenskompression, orange 

linje visar aktiverad frekvenskomposition. 

 

För fonemen i figur 19a, b och c ger aktiverad frekvenskomposition hörapparaten en utsignal 

med svagare ljudnivå vid frekvenserna från 2500 upp till 10 000 Hz, skillnaden mellan 

utsignalerna är mellan 5-10 dB upp till 7000 Hz, därefter blir den successivt större. För 

fonemen /ɧ / och /ɕ / är skillnaden i ljudnivå som störst vid 9500 Hz, skillnaden uppgår 

maximalt till 15 dB för /ɧ / och 10 dB för /ɕ /. För fonemet /s/ är skillnaden störst vid 8800 

Hz och uppgår här till 30 dB. Mellan 500 - 1800 Hz är förhållandet omvänt för samtliga 

fonem, utsignalen med frekvenskomposition aktiverad är här 2-3 dB starkare för /ɕ / och /s/ 

samt 2-10 dB starkare för /ɧ /.   
             

4.2.2 Bernafon Supremia 7 SP VC 

Vid programmering av Bernafon Supremia 7 SP VC finns det inte möjlighet att reglera 

brytpunkten för frekvenskompositionens regioner separat; samtliga justeringar sker med hjälp 

av ett reglage som flyttar destination- och källregion. Fyra nivåer med olika brytpunkter 

finns. Starkast inställbara förflyttningen har en destinationsregion mellan 1000 - 2900 Hz och 

källregion från 2900 - 10 000 Hz. Svagast har en destinationsregion mellan 4600 Hz - 6500 

Hz och en källregion från 6500 - 10 000 Hz. Det går även att reglera hur mycket förstärkning 

som ska tillfogas källintervallet. Styrkan (anges i modulen som “intensitet”) är höj- och 

sänkbar mellan tre olika nivåer. Funktionen kan inaktiveras. Standardnivå två vid aktivering. 

 
Tabell 5. Förinställda parametrar för frekvenskomposition per audiogram för Bernafon Supremia 7 SP 

VC.  Rangordning efter förinställd undre brytpunkt. 

Audiogram Undre brytpunkt Övre brytpunkt Kompressionsförhållande Av / På 

S3, N5 1500 - 2900 Hz 2900 - 10 000 Hz Anges ej På 

S2 2900 - 4600 Hz  4600 - 10 000 Hz Anges ej På 
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N4 4600 - 6500 Hz 6500 - 10 000 Hz Anges ej På 

S1, N2 Ingen Ingen Anges ej Av 

 

Tabell 5 visar att programmeringsmjukvaran för Bernafon Supremia 7 SP VC aktiverar 

frekvenskomposition för samtliga audiogramkonfigurationer utom S1 och N2, enligt tabell 5. 

I de fall frekvenskomposition inte är förinställd som aktiv så angavs heller inte några 

förinställda parametrar då manuell aktivering gjordes, således fanns inga förinställda 

parametrar för audiogramkonfiguration S1 eller N2. 

 

 
Figur 20. Spektrogram av utsignal av frekvenssvep för Bernafon Supremia 7 SP VC programmerad efter 

audiogramkonfiguration S2 med aktiverad frekvenskomposition. Insignalen var ett frekvenssvep mellan 1-5kHz 

vid 70 dB SPL. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten. 

 

I figur 20 syns utsignalens intensitet öka vid 4600 Hz vilket är startfrekvensen för 

frekvenskompositionens källregion. En tonserie med liten intensitet uppkommer och ökar 

successivt från cirka 1600 - 2500 Hz. Insignalen ligger vid denna series början på cirka 4000 

Hz och i slutet på 5000 Hz. Brussegment syns radvis centrerade vid banden 4650 - 4900 Hz, 

3050 - 3150 Hz samt 1900 - 2300 Hz fram till tidpunkt för insignalens undre brytpunkt, där 

det minskar i relation till sitt startmönster. 

 

 
Figur 21a. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Bernafon Supremia 7 SP VC programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskomposition 

inaktiverad. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten. 
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Figur 21b. Spektrogram av utsignalen från orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> bearbetade med 

Bernafon Supremia 7 SP VC programmerad efter audiogramkonfiguration S2 med frekvenskomposition 

aktiverad. Spektrogram: Blackman-Harris, fönsterstorlek 4096. Rosa färg indikerar stor intensitet, blå färg 

indikerar liten. 

 

I figur 21a-b syns ett spektrogram för orden <skämt>, <kött>, <hål> och <sträck> baserat på 

utsignalen för Bernafon Supremia 7 SP VC med frekvenskomposition inaktiverad (a) och 

aktiverad (b). Figur 21a visar att frekvensinnehåll för fonemen /s/ i ordet <sträck>  och /ɕ / i 

ordet <kött> upp till 10000 Hz men den största intensiteten finns i området under 7000 Hz för 

/ɕ / och 6000 Hz för /s/. I figur 21b syns marginellt frekvensinnehåll överstiga 7000 Hz för 

fonemet /s/, och inget vid övriga fonem.  

 

Figur 22. Formantfrekvenser för vokalfonemen /ɛ / /œ/ /o/ i Bernafon Supremia 7 SP VC, med och utan 

frekvenskomposition aktiverad.  

 

Figur 22 visar att aktiverad frekvensförflyttning i Bernafon Supremia 7 SP VC resulterade i 

en nedflyttning av F2 hos /ɛ / med -12 Hz och uppflyttning hos /œ/ med  +16Hz. Vid F3 
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skedde en nedflyttning för /ɛ / (-1 Hz) /œ/flyttades upp med +3 Hz och /o/ med +15 Hz. Vid 

F4 skedde en uppflyttning för samtliga fonem, / ɛ / (+64 Hz), /o/  (+15 Hz) och /œ/ (+5 Hz). 

 

 
Figur 23a. Fonemet /ɧ /  ur                   Figur 23b. Fonemet /ɕ /  ur                Figur 23c. Fonemet /s /  ur  
ordet <skämt>.                                      ordet <kött>.                                         ordet <sträck>. 
 

Figur 23. Frekvensfördelningen för de frikativa konsonantfonemen /ɧ / /ɕ / /s/ bearbetade med Bernafon 

Supremia 7 SP VC programmerad efter audiogramkonfiguration S2. Blå linje visar inaktiverad 

frekvenskompression, orange linje visar aktiverad frekvenskomposition.  

 

För fonemen /ɧ / i figur 23a och /ɕ / i figur 23b ger aktiverad frekvenskomposition 

hörapparaten en utsignal med starkare ljudnivå vid frekvenserna från 800 Hz för /ɧ / och 400 

Hz för /ɕ / upp till 7900 Hz, skillnaden mellan utsignalerna är störst mellan 2000 - 4000 Hz, i 

detta frekvensspann skiljer det cirka 10 dB för båda fonemen. För fonemet /s/ i figur 23c är 

utsignalen med frekvenskomposition aktiverad cirka 3 dB starkare vid frekvenserna 1800 - 

4600 Hz. Vid 7300 - 8200 Hz är istället utsignalen med frekvenskomposition aktiverad cirka 

8 dB svagare.  

5. Metoddiskussion 
5.1 Audiogramkonfigurationer 

Audiogramkonfigurationerna N2, N4 och N5 som kan ses i figur 2, karakteriseras av en 

mindre skillnad mellan hörselnedsättning för basfrekvenser och diskantfrekvenser än det 

förhållande som råder i S1, S2 och S3. Detta resulterar i  svagare lutning mot diskanten hos 

audiogramkonfigurationerna med beteckningen N. S3 har en svag lutning från och med 1500 

Hz vilket är undre gräns för frekvensområdet som frekvensförflyttningen flyttar ljudet inom 

för alla hörapparater, utom Bernafon Supremia 7 SP VC som har sin undre gräns vid 1000 

Hz.  

 

Vid audiogramkonfigurationerna N2, N4, N5 och S3 leder aktivering av frekvensförflyttning 

till att ljudet flyttas till en lägre frekvens med liknande eller marginellt bättre hörsel. Vid de 

här audiogramkonfigurationerna kan man därför ifrågasätta nyttan av att tillämpa 

frekvensförflyttning (Rehmann, Jau & Baumann, 2016; Angelo et al., 2015; Kuriger & 

Lesimple, 2012; Serman, Hannemann, & Kornagel. 2012). De två återstående 

audiogramkonfigurationerna S1 och S2 har en skarp lutning som enligt studien av Simpson, 

Hersbach & McDermott (2005) är mer lämplig för tillämpning av frekvensförflyttning. Enligt 

Atinuke Akinseye, et al., (2018) finns indikationer på att lutning i audiogrammet är till fördel 

om patienten ska ha nytta av frekvensförflyttning. Däremot har det visat sig vara mindre 

fördelaktigt med en för skarp lutning (Dillon, 2012; Simpson, Hersbach & McDermott, 

2009). Eftersom det fortfarande råder stor oklarhet kring vilken grad av lutning som 
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frekvensförflyttning är bäst lämpad för, valdes audiogramkonfigurationerna ut baserat på 

variation avseende hörselnedsättningsgrad och lutning.  

 

Vid analys av frekvensförflyttningsstrategiernas inverkan på spektral sammansättning vid 

frekvenssvep samt hos vokal- respektive konsonantfonem, programmerades hörapparaterna 

efter audiogramkonfiguration S2. Detta gjordes för att S2 var den audiogramkonfiguration 

där förinställda parametrar för frekvensförflyttning angav störst förflyttning för alla 

hörapparater (med undantag för Bernafon Supremia 7 SP VC). Det var också den 

audiogramkonfiguration för vilken mjukvaran förinställde frekvensförflyttning som aktiverad 

hos flest hörapparater vid programmering. Dessa var Phonak Bolero V90-P, Siemens Motion 

P7px och Bernafon Supremia 7 SP VC. Audiogramkonfigurationerna S1 och N2 uteslöts 

eftersom Bernafon Supremia 7 SP VC inte förinställde parametrar för frekvensförflyttning för 

dem. Detta innebär att parametrar för frekvensförflyttningen hade behövt ställas in manuellt 

vilket hade påverkat resultatet. Ett större antal tillämpade audiogramkonfigurationer hade 

sannolikt gett ytterligare insikt i frekvensförflyttningsstrategiernas arbetsprincip. En 

audiogramkonfiguration ansågs dock adekvat nog för att kunna se generella skillnader 

strategierna emellan och med tanke på den explorativa ingången. 

 

5.2 Talmaterial 

Talmaterialet baserades på en mansröst. Detta innebar att talmaterialet uppvisade begränsning 

i akustisk variation. Kvinno- och barnröster har generellt högre frekvensinnehåll vilket 

innebär att frekvensförflyttning sannolikt har större inverkan på talmaterial innehållandes 

dessa (Arlinger 2007). De enstaviga orden i de fonetiskt balanserade listorna är framtagna 

särskilt för att kliniskt uppmäta hörtröskel för tal, förkortat HTT (Magnusson, 1996 i 

Fredriksson, 2008) de lämpade sig emellertid väl att använda enligt studiens delmoment. För 

att tillåta aktivering av hörapparatens signalbearbetning (attacktid/insvängningstid) (Dillon, 

2012), i tid för de studerade fonemen, behölls bärfrasen “Nu hör ni –” och redigerades bort 

först efter inspelning. Urvalet av ord genomgick ingen efter kriterier upprättad systematisk 

fonetisk analys. Samtliga listor sågs över och orden identifierades efter ytlig uppskattning om 

uppbyggnad avseende fonem, förekomst i svenskt talspråk och lämplig kombination för 

studien. Man kan tänka sig att skillnad i utfall hade uppvisats om avsikten med studien hade 

riktat in sig på talspråket i större grad, där kontextuell eller prosodisk mening hade varit av 

huvudintresse. Vidare kunde al av ordet <hål> exempelvis jämförts med <mål> eller <håv> 

då de utgör så kallade minimala par (Gårding & Kjellin, 1998).  

 

5.3 Utrustning 

Alla mätningar av hörapparaternas utsignal gjordes genom mätningar i en coupler med 

volymen två kubikcentimeter (2cc). Eftersom utsignalen uppmättes i coupler kan den inte 

antas återspegla en exakt återgivning av ljudbilden som en patient med en hörselnedsättning 

motsvarande audiogramkonfiguration S2 skulle uppleva. Detta beror på att couplers inte tar 

hänsyn till hörselgångens akustik och ger en dålig uppskattning av ljudbilden främst i den 

övre delen av frekvensregistret (Dillon, 2012). Mätningen hade kunnat genomföras i en 

Zwislocki-coupler som tar hänsyn till trumhinnans impedans och hörselgångens akustik och 

därför mer liknar förhållanden i en verklig hörselgång (Larson, Studebaker, Cox, 1977).  

Inspelning genomfördes genom anslutning av Interacoustics mjukvara och tillhörande HIT-

box till Audacity. Tillvägagångssättet som studien innefattar bygger inte på en standardiserad 

procedur. Det går av denna anledning att spekulera kring huruvida artefakter kan finnas, dels 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larson%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=914674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studebaker%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=914674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cox%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=914674
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till följd av utrustningsförhållanden och dels som konsekvens av mindre reglerad praxis 

(handhavande).  

5.3.1 Hörapparater 

Hörapparater inkluderades genom förekomst i upphandlat sortiment inom Örebro läns 

landsting. Två hörapparatmodeller av typen SP, förkortning av “Super Power” (Oticon 

Dynamo SP10 och Bernafon Supremia 7 SP VC) som lämpar sig för individer med grav 

hörselnedsättning, inkluderades i studien trots att deras förstärkningsområden inte täckte 

samtliga utvalda audiogramkonfigurationer, i avseendet förstärkning i fullständigt 

frekvensregister. De inkluderades eftersom dessa var de enda tillgängliga hörapparaterna från 

Oticon och Bernafon för vuxna användare. Detta kan ha påverkat den förinställda 

förstärkningen i bas-och mellanregister vid audiogramkonfiguration S1 samt marginellt i 

mellanregistret vid N2 och S2.  

 

Vid programmering av hörapparaterna gjordes ingen hörselgångsmätning för att kontrollera 

att förstärkningen följde målkurvorna för NAL-NL2. Detta innebär att det kan förekomma 

skillnader i förstärkning hörapparatfabrikaten emellan. I en studie av Sanders, Stoody, Weber 

& Mueller, (2015) visade man att hörapparater från bland annat Phonak, Siemens och Oticon 

programmerade med preskriptionsmetoden NAL-NL2 förinställer olika förstärkning. 

Relevansen detta har för denna studie är att denna hörapparatprogrammering eventuellt leder 

till större skillnader i insättningsförstärkning mellan inaktiverad och aktiverad 

frekvenskompression, eftersom förstärkning i källregionen inte äger rum vid aktivering av 

frekvenskompression. Hörapparaterna Bernafon Supremia 7 SP VC och Oticon Dynamo 

SP10, som använder frekvenskomposition kan tänkas beröras mindre av detta förhållande, 

eftersom de förstärker ljud även i källregionen.  

 

Det går inte att utesluta att hörapparaternas förinställningar för signalbehandling – utöver 

frekvensförflyttning – inverkat på resultatet. Dillon anger i sin kartläggning om 

programmering av hörapparater (2012), att signalbearbetning i moderna hörapparater 

omfattar en rad funktioner som modifierar utsignalen. I studien gjordes avvägning mellan att 

mäta frekvensförflyttning som isolerad funktion och att närma oss en klinisk miljö där 

frekvensförflyttning tillämpas. För att efterlikna en mer klinisk miljö så tilläts samtliga 

funktioner i hörapparaterna vara aktiverade enligt hörapparatens egna förinställningar, 

bortsett från valet av preskriptionsmetod.  

 

5.4 Frekvenssvep 

Frekvenssvepen upprättades för att utforska och tydligt visualisera 

frekvensförflyttningsstrategiernas inverkan på rena toner. Formatet kan ses som komplement 

till spektrogrampresentationen av orden, som visar en komplex frekvenssammansättning.  

 

5.5 Spektrogramanalys 

Rekommendationer i litteratur (Fant 1971; Carlson, Granström & Fant 1970; Jassem, 1962) 

vägledde analyserna av frikativa konsonantljud och vokalljuden eftersom någon exakt förlaga 

inte kunde identifieras. Viss godtycklighet i tolkningen av spektrogrammen kan uppvisas i 

avseendet antal nedtecknade observationer. Detta föll an på möjligheten att visuellt 

konstatera tydliga skillnader, vilket inte fanns i tillräcklig utsträckning för alla hörapparater.  
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Beträffande presentationsformatet, så kallat “fönstring”, av spektrogram: inom digital 

signalbearbetning och FFT-analys hänvisas formatet Hann (alternativt Hanning) eller 

Hamming ofta som standard för tillämpning av talsignaler (Smith, 2003). Beteckningarna 

avser i grovt förenklad form olika matematiska formler för estimering och konstruktion av 

signaltypers spektrala innehåll. Formatet Blackman-Harris valdes i denna studie på grund av 

dess egenskap att framhäva detalj i frekvensdomänen framför tidsdomänen; det har en 

smalbandig karaktär (Madisetti et al, 2010; Podder, Khan, Khan & Rahman, 2014). 4096 

punkters upplösning valdes då denna i rent subjektiv mening illustrerade den undersökta 

företeelsen tydligast.  

 

5.6 Begränsningar 

Eftersom studiens data inte erhölls genom ett befintligt standardiserat protokoll så kan 

reliabiliteten diskuteras.  

Resultaten i studien bör tolkas efter förutsättningen att endast en bråkdel av de signaltekniska 

parametrar som samverkar för att skapa hörapparatanvändarens ljudbild undersöktes. Studien 

byggde på en i huvudsak explorativ ansats och gjorde inte i första hand något anspråk på 

resultat med klinisk tillämpning; den inkluderade inte några egna försökspersoner, varför 

inga slutsatser därför dras om huruvida någon av frekvensförflyttningsstrategierna är bättre 

än den andra.  

  

Efter granskning av så kallade White Papers framgår det att hörapparaterna verkar ha olika 

patenträtter för undersökta frekvensförflyttningsstrategier. I denna studie analyserades 

strategierna emellertid kategoriskt genom uppdelningen -kompression och -komposition. Det 

är högst sannolikt att hörapparatfabrikaten dock har algoritmer och egenskaper hos hårdvara 

som är unika för specifik modell, vilket torde innebära unik signalbehandling. 

6. Resultatdiskussion 
6.1 Handlingsutrymme för reglering av frekvensförflyttning. 

Samtliga testade hörapparater medgav reglering av frekvensförflyttning i 

programmeringsfasen, oavsett vilken audiogramkonfiguration som testades. Av de 

hörapparater som använder frekvenskompression medgav Siemens Motion P7px störst 

handlingsutrymme; här kunde undre brytpunkt ändras i 19 steg och övre i 24. Unitron Stride 

P Pro medgav däremot inte separat reglering av frekvenskompression och hade dessutom 

endast 14 steg. Ingen av hörapparaterna med frekvenskomposition tillät separat reglering av 

mål-och källområde. Oticon Dynamo SP10 tillät dock reglering av dessa mellan tio olika steg 

vilket var mer än Bernafon Supremia 7 SP VC som bara hade fyra. Det råder med andra ord 

stor variation i hur mycket handlingsutrymme som ges vid programmering av 

frekvensförflyttning, även mellan hörapparater som använder samma strategi. Behovet av 

handlingsutrymme kan diskuteras med tanke på de konsekvenser en suboptimalt inställd 

frekvensförflyttning kan få. Att vid programmering ställa in en undre brytpunkt vid lägre 

frekvens än nödvändigt skulle kunna resultera i en sämre ljudbild, en lägre placering än cirka 

3000 Hz kan resultera i sämre upplevd ljudkvalitet (Kirby et al., 2017; Parsa et al., 2013). 

Anledningen till att man i Unitron Stride P Pro, Oticon Dynamo SP10 samt Bernafon 

Supremia 7 SP VC valt att inte tillåta reglering av brytpunkterna separat kan vara att 

säkerställa optimalt kompressionförhållande. Placering av brytpunkter har visat sig ha större 

betydelse än kompressionsförhållande (Parsa et al., 2013) därför skulle det större 

handlingsutrymmet som finns vid reglering av brytpunkterna i Siemens Motion P7px samt 
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Phonak Bolero V90 kunna föredras framför ett säkerställande av kompressionförhållande, 

som finns hos övriga fabrikat.  

 

6.2 Av tillverkarna förinställda parametrar för frekvensförflyttning  

6.2.1 Phonak Bolero V90-P 

Phonak Bolero V90-P förinställde aktiverad frekvenskompression för samtliga 

audiogramkonfigurationer, starkast kompression fick S2, och därefter S3 och N5 som fick 

samma. S1 och N2 är de audiogramkonfigurationer som fick svagast förinställd 

frekvenskompression. Eftersom starkast frekvenskompression rekommenderades för S2 som 

inte tillhör de audiogram med störst nedsättning så baseras inte föreskrivning av 

frekvenskompression enbart på grad av nedsättning. Dock förinställer Phonak Bolero V90-P 

stark frekvenskompression vid audiogramkonfiguration S3 och N5 med undre brytpunkt vid 

3300 Hz vilket innebär att ljudet flyttades ned i frekvensled till ett målområde med samma 

hörtrösklar som källområdet.   

6.2.2 Siemens Motion P7px 

För Siemens Motion P7px var svagast möjliga frekvenskompressionen förinställd vid de 

audiogramkonfigurationer där mjukvaran inte själv aktiverade frekvenskompression. S2 var 

den enda audiogramkonfigurationen som Siemens Motion P7px förinställde 

frekvenskompression för, i samtliga andra var den avstängd och vid aktivering förinställd 

med undre brytpunkt på 5250 Hz och övre brytpunkt på 8000 Hz.  

6.2.3 Unitron Stride P Pro 

I Unitron Stride P Pro var de förinställda inställningarna för frekvensförflyttnig samma som 

för Phonak Bolero V90-P för de utvalda audiogramkonfigurationerna, med skillnaden att 

Phonak Bolero V90-P automatiskt är förinställd med aktiverad frekvenskompression och 

Unitron Stride P Pro är förinställd med inaktiverad frekvenskompression. Detta kan låta sig 

förklaras i faktumet att Unitron och Phonak tillhör samma utvecklare och – får vi förmoda, 

eller spekulera kring – har en affärsidé och ambition att ha ett sortiment som både 

representerar bredd och variation.  

Liksom i Phonaks hörapparat flyttas ljudet vid audiogramkonfiguration S3 och N5 i Unitron 

Stride P Pro till ett målområde med samma simulerade hörtrösklar som källområdet vid 

aktivering av frekvenskompression med förinställda parametrar.  

6.2.4 Oticon Dynamo SP10 

 Om frekvenskomposition manuellt aktiverades i mjukvaran för Oticon Dynamo SP10 vid 

audiogramkonfigurationer där strategin – under förmodan – inte faller inom ramen för 

tillämpning, var minsta möjliga kompressionsförhållande utgångspunkt. Detta var fallet för 

audiogramkonfigurationerna S3, N2, N4 och N5. Oticon Dynamo SP10 förinställde starkare 

frekvenskomposition på audiogramkonfiguration S1 och S2 än övriga, gemensamt för de här 

två är deras skarpa lutning mot diskanten. Detta indikerar att  Oticon Dynamo SP10 vid 

bedömning av vilka audiogramkonfigurationer som frekvenskomposition är lämpligt för 

utgår från lutning i audiogrammet snarare än grad av hörselnedsättning. 

6.2.5 Bernafon Supremia 7 SP VC 

Mjukvara för Bernafon Supremia 7 SP VC förinställde inte någon parameter alls för S1 och 

N2, det kan ställas i kontrast till Oticon Oticon Dynamo SP10 som förinställde parametrar för 

samtliga audiogramkonfigurationer vid manuell aktivering. Gemensamt för 
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audiogramkonfigurationerna S1 och N2 är att båda karakteriseras av en lätt 

hörselnedsättning, men med olika lutningsgrader. Oticon Dynamo SP10 bedömde S1 som en 

av de audiogramkonfigurationer som skulle ha starkast förinställd frekvenskomposition, 

alltså skiljer sig de båda hörapparaterna markant åt även här. Bernafon förinställde istället 

starkast frekvenskomposition för audiogramkonfigurationerna S3 och N5, båda dessa 

audiogram simulerar en grav hörselnedsättning. För de här audiogramkonfigurationerna 

angavs ett målområde mellan 1500 - 2900 Hz. För audiogramkonfiguration N5 innebär det att 

ljudet flyttas från en källregion till en destinationsregion med liknande värden; den 

simulerade patienten har samma hörtrösklar vid samtliga frekvenser över 1500 Hz. Detta 

indikerar att Bernafon Supremia 7 SP VC var mer benägen att tillämpa frekvensförflyttning 

baserat på grad av hörselnedsättning och tar mindre hänsyn till audiogramkonfigurationens 

lutning. Trots att Bernafon Supremia 7 SP VC och Oticon Dynamo SP10 använder samma 

strategi för frekvensförflyttning bedömer de vilka audiogramkonfigurationer som är lämpliga 

för tillämpning av frekvenskomposition olika, Oticon verkar ta större hänsyn till lutning och 

Bernafon tycks ta mer hänsyn till hörselnedsättningens storlek.  

6.2.6 Jämförelse av förinställningar 

Vissa av hörapparatfabrikaten förinställde inte parametrar för frekvensförflyttning för alla 

audiogramkonfigurationer, vilket skulle kunna bero på att audiogramkonfigurationerna enligt 

hörapparatens mjukvara, inte uppfyller kriterierna för aktivering. Frekvensförflyttning var 

inaktiverat som förinställning, vid tillämpning på audiogramkonfiguration S2 i 

hörapparaterna från Unitron och Oticon, men aktiverad som förinställning i hörapparaterna 

från Phonak, Siemens och Bernafon. Beträffande brytpunkter behandlades 

audiogramkonfigurationen S2 sammantaget relativt lika, med avseende på undre brytpunkt 

och destinationsregion. För övriga audiogramkonfigurationer uppvisades stor variation i 

brytpunktsplaceringar hörapparaterna emellan. Siemens Motion P7px förinställer till exempel 

en undre brytpunkt på 5250 Hz för S3 och N5 medan Unitron Stride P Pro och Phonak 

Bolero V90-P förinställer den vid 3300 Hz för samma audiogramkonfigurationer. 

Hörapparattillverkarna bygger med andra ord troligtvis sina frekvensförflyttningsalgoritmer 

efter skilda övertygelser om optimala brytpunktplaceringar. Betydelsen som tillskrivits undre 

brytpunkters placering; att en lägre placering än cirka 3000 Hz för undre brytpunkten, kan 

resultera i sämre upplevd ljudkvalitet (Kirby et al., 2017; Parsa et al., 2013) är relevant att 

iaktta. Enligt Dillon (2012) ställs den undre brytpunkten oftast in över 1500 Hz. Någon 

uppgift om motsvarighet för frekvenskomposition – undre gräns för destinationsregion – 

finns för närvarande inte att tillgå (Kirby et al., 2017). Upplevelsen av det ljud som bearbetas 

genom aktivering av frekvensförflyttnig kan mot bakgrund av dessa förhållanden i större 

utsträckning bero på placering av den undre brytpunkten, framför förhållandet mellan undre 

och övre brytpunkt. Vid aktivering av frekvenskompression var den undre brytpunkten 

förinställd från 2500 Hz (Siemens) och 2900 Hz (Phonak och Unitron). Hos hörapparaterna 

som tillämpar frekvenskomposition var destinationsregion förinställd som 2900 - 4600 Hz 

(Bernafon) respektive 2000 - 2800 Hz (Oticon). Övre brytpunkt fick däremot större 

spridning: 4500 Hz (Siemens) 5789 Hz (Phonak och Unitron) och källregion 4300 - 7000 Hz 

(Oticon) och 4600 -10 000 Hz (Bernafon). 

 

6.3 Analys av frekvenssvep med aktiverad frekvensförflyttning  

Frekvenssvepen i figur 4, 8, 12, 16 och 20 granskades visuellt, analysen utgick i huvudsak 

efter lokalisation av brytpunkt och frekvenskomponenters fördelning i segment, samt storlek 

hos intensitet. Delar av utsignalen var svårtolkade eftersom vissa segment var diffusa med 
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avseende på spridning och liten i avseendet intensitet. Betydelsen av dessa segment för 

genererad ljudbild är något svårbedömd.  

 

Sammantaget kan tydligare mönster antydas i frekvenssvepen som visade aktiverad 

frekvenskompression än motsvarighet för frekvenskomposition. Detta beror delvis på att 

ljudet förstärks även vid sin ursprungsfrekvens vid frekvenskomposition (Angelo et al., 2015; 

Kuriger & Lesimple, 2012). Vid frekvenskompression däremot förstärks ljudet endast i 

målområdet vilket leder till att inga spår av insignalens ursprungsfrekvens syns i de områden 

frekvenskompression flyttar ljudet ifrån (Rehmann, Jau & Baumann, 2016; Serman, 

Hannemann, & Kornagel, 2012).   

 

Insignalens riktning kan i fallen för frekvenskompression sammantaget ses nedåtskiftas vid 

undre brytpunkt i hörapparatens utsignal. Vid aktiverad frekvenskomposition i figur 16 och i 

figur 20, kan vad som troligtvis är det flyttade ljudet ses uppkomma i form av serier vid en 

lägre frekvens än insignalen. Dessa överensstämmer dock inte med angivna käll-

destinationsområden för audiogramkonfiguration S2. De nya segmenten uppkommer för 

Oticon Dynamo SP10 i figur 16 i serier mellan 1500 - 2500 Hz samt 1300 - 1500 Hz vilket 

till stor del är under brytpunkterna för destinationsregionen. För Bernafon Supremia 7 SP VC 

uppkommer en serie nya segment vid 1600 - 2500 Hz vilket är under den undre brytpunkten 

för frekvenskompositionens destinationsregion (2900 Hz). Innebörden av att det uppkommer 

en extra signal med annan frekvens än huvudsignalen, skulle kunna bli att det blir svårt att 

differentiera frekvenskomponenter då de uppträder samtidigt och uppfattas ha en “oren” 

karaktär.   

 

6.4 Vokalfonemens formanter 

Vid spektrogramanalys av formantfrekvenserna för de tre utvalda vokalfonemen /o/ /ɛ/ och 

/œ/ uppmättes markant förhöjda formantfrekvenser än vad som anges som normalt intervall 

för en mansröst i litteraturen (Arlinger, 2007; Hewlett & Beck, 2006). Detta beror troligtvis 

på att hörapparaterna, vid inspelning av utsignal för språkljud, programmerades baserat på 

audiogram S2, vilken simulerar en omfattande hörselnedsättning vid de högre frekvenserna 

och relativt liten nedsättning för basljud. Hörapparaten förstärker därför ljudet mycket mer i 

de högre frekvenserna vilket leder till att F1 blir svag relativt till övriga formanter. Detta 

leder i sin tur till att programvaran (ESECTION) med stor sannolikhet inte identifierar F1 och 

istället föreslår att (den egentliga) F2 är F1. Eftersom F1 inte borde påverkas av 

frekvensförflyttning i samma utsträckning som de högre formanterna, då den vanligtvis har 

en lägre frekvens än 1500 Hz (Arlinger, 2007; Gårding & Kjellin, 1998) vilket är undre gräns 

för det område som förflyttning sker inom, samt att den i många fall är för svag för att 

identifiera, valdes F1 bort för analys. I fallet för vokalfonemet /o/ i ordet <hål>, identifierades 

endast  formanterna F3 och F4 då både F1 och F2 hade ett frekvensinnehåll som endast 

förstärks marginellt, vilket troligtvis gör dem svårdefinierade för den använda mjukvaran.  

Eftersom ett större antal möjliga variationer kan uppvisas för F5-F6, på grund av 

förutsättningar som ligger hos talaren, och att de lägre formanterna tillskrivs större betydelse 

för perceptuell skillnad (Hewlett & Beck ), valdes endast F2-F4 ut för analys (F2 tillskrivs 

huvudsaklig utgångspunkt för akustisk fonetik (Plack, 2014)). Vidare är det viktigt att ha i 

åtanke att fonem i ordets rätta bemärkelse inte är detsamma som språkljud (Plack, 2014). 

Fonemen är kategoriska representationer av tal, till skillnad från språkljuds kontinuerliga 

variationer mellan fonem (ibid.). En mer omfattande analys hade innefattat uppställning och 

jämförelser av allofoner.  
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6.4.1 Analys av vokalfonem 

Diagrammen i figur 6, 10, 14, 18, och 22 visar att frekvensförflyttning överlag hade 

begränsad inverkan på vokalformanterna. I fallet F2 kan detta till stor del förklaras av dess 

frekvens i utsignalen för samtliga ord och hörapparater understeg 1800 Hz vilket var under 

den undre brytpunkten för frekvensförflyttning för alla hörapparaterna då de programmerades 

efter audiogramkonfiguration S2. Hos fonemet /o/ syns vid F3 samt i mindre utsträckning 

även i F4 en stor skillnad mellan hörapparater som använder frekvenskompression och de 

som använder frekvenskomposition. Denna skillnad förekommer även då 

frekvensförflyttningen är inaktiverad vilket gör att den blir svår att förklara. Den kan ha 

uppstått på grund av mätfel, och i så fall troligtvis i samband med att estimering av 

formantfrekvenser gjordes i ESECTION. För Oticon Dynamo SP10 och Bernafon Supremia 

7 SP VC hamnade F3 för fonemet /o/ runt frekvensområdet 2400 Hz och F4 runt 3000 Hz. 

För övriga hörapparater som alla använder frekvenskompression hamnade F3 för fonemet /o/ 

istället mellan 1400 - 1500 Hz och F4 mellan 2400 - 2600 Hz.  

 

Även mellan hörapparaterna som tillämpar frekvenskomposition fanns betydande skillnader. 

I Oticon Dynamo SP10 sänktes samtliga formanter (undantaget F4 för /œ/, som ökade med 

96 Hz) med med ett spann mellan 36 -190 Hz. I Bernafon ägde ingen större förändring än -12 

Hz – +64 Hz rum. Kirby et al (2017), påpekar att frekvenskomposition genom sin princip 

undgår att skapa distortion mellan vokalformanter, särskilt förflyttning av F2. Detta, redogör 

man, är en risk som föreligger för frekvenskompression med startfrekvens under 2000 Hz 

(ibid.).  

 

Förflyttning av betydelse observerades hos samtliga fonems fjärde formant, F4. Detta gällde 

särskilt Siemens Motion P7px, som sänkte F4 hos fonemet /œ/ med 507 Hz. Huruvida mindre 

skillnader, som i studien representerades av spannet 1 - 190 Hz, kan tänkas bidra till 

perceptuell identifiering kan diskuteras. Plack (2014) framlägger, exempelvis, att 

tonhöjdsdifferentiering är möjlig med en storlek på 50 Hz, under förutsättning att test äger 

rum under akustiskt kontrollerade förhållanden (ibid.). Akustiskt kontrollerade förhållanden 

är iscensatta varför man måste ta i beaktan att de är osannolika att stöta på i vardaglig 

ljudmiljö.  

 

6.5 Frikativa konsonantfonem 

Frekvensförflyttningsstrategiernas bearbetning av de utvalda frikativa konsonantfonemen 

framstod som tydlig i majoriteten av studiens analys. Värt att uppmärksamma är dock att 

hörapparaterna som tillämpar frekvenskomposition och som hypotetiskt borde behandla 

audiogramkonfigurationen S2 någorlunda lika i, genom förinställda parametrar resulterar i 

helt skilda utsignaler; Bernafon förstärker hela frekvensregistret (med undantag för 5800 - 

6000 Hz), Oticon dämpar hela frekvensregistret (med undantag för 0 - 2000 Hz). Tydligast 

förflyttning av de högfrekventa fonemen uppvisas hos Siemens Motion P7px, där en skillnad 

i hela 40 dB ses vid regionen runt 5000 Hz. Anledning till att Siemens Motion P7px 

förinställer svagast möjliga frekvenskompression för alla audiogramkonfigurationer utom en, 

kan vara för att dess frekvenskompression gör större skillnad och dess aktivering har större 

konsekvenser än i övriga hörapparater som tillämpar frekvenskompression. För Phonak 

Bolero V90-P och Unitron Stride P Pro är största skillnaden mellan inaktiverad och aktiverad 

frekvenskompression lite över 20 dB, vid 6000 Hz. Skillnader av mindre storlek fanns dock i 

det lägre frekvensregistret: särskilt vid 5000 - 5500 Hz, där hörapparaten från Phonak ger 

något större förstärkning. Detta är dock något som ur ett logiskt resonemang inte borde 
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uppträda då hörapparaterna angav identiska förinställda parametrar vid aktiverad 

frekvenskompression. Det är emellertid sannolikt att hörapparaterna har olika egenskaper 

inom respektive frekvensförflyttningsstrategi, särskilt då modellerna inte gör anspråk på 

samma varumärke (Unitron saknar i teknisk specifikation hänvisning till Speech Rescue
™

). 

Det är också möjligt att uppkomsten av skillnad kan hänföras till andra aspekter inom 

signalbearbetning, utöver frekvensförflyttning. 

 

Sammantaget förflyttades alla undersökta frikativa konsonantfonem. Däremot finns det inte 

något som talar för att någon frekvensförflyttningsstrategi uppvisar tendens till förflyttning av 

något enskilt frikativt fonem; inget fonem särbehandlades med andra ord.  

6.5.1 Analys av frikativa konsonantfonem 

Vid analys av de högfrekventa konsonantfonemen /ɧ / /ɕ / och /s/ i talmaterialet krävdes en 

något annorlunda utgångspunkt än för de lågfrekventa vokalfonemen (även om det 

förekommer omnämnanden av frikativa komponenter som just formanter, Jassem (1962)). 

Detta framförallt då den spektrala sammansättningen skiljer sig avsevärt mellan 

fonemtyperna (Arlinger, 2007; Hewlett & Beck, 2006; Gårding & Kjellin, 1998). 

Konsonantfonemens frekvensinnehåll i spektrum, uppmättes i Fast Fourier Transform-analys, 

FFT, med upplösningen 512 punkter, över frekvensspannet 86 Hz-10 077 Hz och 

exporterades till från Wavesurfer till Microsoft Excel. Begränsning av frekvensregistret till 

10 077 Hz (från 22 006 Hz) och diskretion från 6 till 2 decimaler gjordes dels för att göra 

datan mer lätthanterlig, dels med åtanke på att frekvenskomponenter över 10 kHz inte flyttas 

hos någon av de inkluderade hörapparatmodellerna.  

 

Ett tak vid 10 000 Hz sattes för att ge utrymme för högfrekventa språkljud. Högfrekventa 

språkljud ville vi ha med mot bakgrund av att de ger ledtrådar (cues) som anses särskilt 

viktigt för taluppfattbarhet av information med liten yttre redundans (Boothroyd & Nittrouer, 

1988, refererad i Silberer, 2014); en lägre gränsdragning på 3000 Hz anges (och innebär 

alltså att ju mindre kontextbundna ledtrådar som finns hos talsignalen desto större behov av 

frekvenskomponenter över 3000 Hz (ibid.). Indikationer finns dock att frekvensinnehåll över 

5000 Hz föreslås ha mindre vikt för taluppfattbarhet (Baldwin, 2012) andra har påvisat att 

vissa individer med högfrekvent hörselnedsättning kan gagnas av en utökning i bandbredd 

vid hörapparatanpassning, som ger tillgång till frekvenskomponenter upp till 9000 Hz 

(Stelmachowicz, Pittman, Hoover & Lewis, 2001; Stelmachowicz, Pittman, Hoover, Lewis & 

Moeller (2004)). Cox, Alexander, Johnson & Rivera (2011) påvisade mer sparsamma resultat 

i avseendet: förstärkning över 6400 Hz visade sig inte vara fruktbart för någon högfrekvent 

hörselnedsättning, oavsett grad (ibid.). I och med dessa förhållanden valdes en övre gräns på 

10 000 Hz, som i sammanhanget ska betraktas som en gardering.  

 

I några av spektrogrammen och figurerna som upprättats genom datapunkter från spektra i 

diagram syns “rester” av ljud som uppkommit till följd av redigering: i ordspektrogrammen 

kan grundtonen ses hos /i/ ur “Nu hör ni-”. Vokalfonemet /i/ har en grundton och energin 

förekommer därför i det lägre frekvensregistret (Gårding & Kjellin, 1998). Detta bör primärt 

för läsaren ses som en försäkran om att redigering ägt rum med hänsyn till ordens bärfras och 

att fonemens helhet på så sätt representeras på ett tydligare sätt. I diagrammen syns på samma 

sätt den initiala utnivån vara mellan -50 dB FS och -60 dB FS för att sedan falla till -85 dB 

FS eller -90 dB FS. Vidare uppvisades vid aktiverad frekvenskompression förstärkning i 

området 9-10 kHz i några av fallen för undersökning av konsonantfonemen. Detta syns 

tydligt i figur 7a-7c i fallet aktiverad frekvenskompression och i figur 19a-19c i fallet för 
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inaktiverad frekvenskomposition. Uppkomsten av dessa, skarpt avgränsade 

förstärkningskurvor är svårförklarlig. Någon logisk slutledning kan inte hänvisas till i denna 

studie och räknas av denna anledning som en artefakt.  

 

6.6 Alternativa ingångar/framtida forskning  

Studien avsåg ge kännedom om strategier för frekvensförflyttning som tillämpas hos olika 

hörapparatfabrikat och närmare belysa dess bearbetning av utvalda vokal- och 

konsonantfonem. Resultatens innebörd för klinisk tillämpning är begränsad. Brist på 

samstämmighet hos frekvensförflyttningsstrategiernas evidens leder till att några tongivande 

konklusioner gällande lämplighet av aktivering inte dras. Innebörden av aktiverad 

frekvensförflyttning för vardaglig kommunikation har inte entydigt konstaterats för någon av 

frekvensförflyttningsstrategierna (Hopkins et al., 2014) och av designskäl görs detta inte 

heller i denna studie. En behaviouristisk, ansats kan närmare validera denna studies data. 

Förlaga kan ses hos Carlson et al. (1970). Transitioners innebörd samt förväxling mellan 

språkljud (allofoner, Gårding & Kjellin, 1998) tangerade arbetet denna gång. Fonetisk 

kontext, inbördes ordning (initialt, centralt, finalt) och prosodi har vikt för spektral 

sammansättning (jmfr. coarticulation, Plack, 2014) och därmed kan en analys av förflyttning 

få en mer klinisk inriktning vid en sådan approach.  

 

De mjukvaror som användes i denna studie bedömdes kunna vara tillräckliga verktyg för att 

ge svar på studiens frågeställningar. Andra redigeringsprogram (ex. PRAAT (Boersma & 

Weenink (2011) och MatLab®) utvärderades inte av tillgänglighetsskäl fullständigt under 

författandet. Det är troligt att dessa kan erbjuda större valmöjligheter och erbjuda mer 

sofistikerade analyser. 

 

Beträffande studiens analys av vokalfonem: det kan vara motiverat med en analys av hur 

formanternas bandbredd påverkas av frekvensförflyttning, eftersom bandbredd har viss 

betydelse för skillnad i akustisk mening (Fant, 1962; Fleischer, Pinkert, Mattheus, Mainka & 

Mürbe (2015). De frikativa konsonantfonemens spektrala sammansättning med aktiverad och 

inaktiverad frekvensförflyttning kan även de med fördel användas i som inspiration för ett 

psykoakustiskt testbatteri (exempel i Schmitt Winkler, Boretzki, & Holube, 2015).  

7. Slutsatser 
Genom denna studie har det aktualiserats hur viktigt det är att kliniskt verksamma 

audionomer har kunskap i hur hörapparater är förprogrammerade. Det visade sig att 

frekvensförflyttning i vissa fall var aktiverad som standard, även när användaren skulle ha 

begränsad nytta av effekterna. Både lutningsgrad och nedsättningsgrad hos 

audiogramkonfigurationerna, visade sig påverka hörapparaternas förinställda parametrar för 

frekvensförflyttning. Trenden i denna studie var att hörapparaters förinställda parametrar 

uppvisar vissa mönster i frekvensförflyttningsstrategier, men utan större samstämmighet 

mellan hörapparatfabrikaten. Studien fann även att aktivering förflyttar både vokalfonem och 

frikativa konsonantfonem på ett sätt som inte är helt och hållet förutsägbart. Studien antyder 

att det är betydelsefullt att vid hörapparatprogrammering tänka på att automatiserade 

funktioner i hörapparaterna inte alltid ger förstärkning på ett rakt igenom förutsägbart sätt. 

Resultaten i denna studie stödjer tesen att programmering av hörapparater är ett moment som 

kräver uppmärksamhet, kritiskt förhållningssätt och aktiva val från audionomens sida. 
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