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Sammanfattning: King-Kopetzkys syndrom (KKS) beskrivs som när en 
person upplever svårigheter med att uppfatta tal, speciellt i 
bullriga miljöer, men har normala tontrösklar. Orsaken till 
syndromet är fortfarande oviss och detta gör att de som 
jobbar inom hörselvården ställs inför ett val då de möter 
dessa patienter. Patienten kan antingen avfärdas då denne 
anses höra normalt, eller så tas problemet på allvar och 
vidare utredning utförs.  

 Genom att göra en systematisk litteraturstudie belyses och 
förklaras syndromet och syftet har varit att göra en 
sammanställning och ge en översikt över KKS utifrån de 
vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Målet med detta 
arbete är att öka förståelsen för KKS. 
Resultatet pekar på att det är fler kvinnor än män som 
drabbas och att medelåldern för de med syndromet är 
ganska låg, runt 32 år. Det finns många olika teorier till 
orsaken och ingen är i dagsläget mer rätt än den andra. 
Detsamma gäller mätningar som använts för att försöka 
utreda syndromet, här framkommer många olika förslag på 
vägen till diagnostisering. Slutsatsen som dras är att mer 
forskning kring ämnet är nödvändigt för att få en 
förklaring och ett tillvägagångssätt för diagnostisering av 
syndromet.
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Inledning 
Det finns över en miljon människor i Sverige som lider av hörselnedsättning av olika 
grad. Det sträcker sig från mindre hörselproblem till dövhet. Nedsatt hörsel har blivit 
ett stort folkhälsoproblem i dagsläget och det finns inget som pekar på att 
utvecklingen ska avta (Hörselskadades riksförbund [HRF], 2007). Det finns de 
människor som upplever hörselsvårigheter, där mätresultat visar på normala svar vid 
tonaudiometri. Detta fenomen har benämnts som King Kopetzkys syndrom (KKS) 
och det är detta som arbetet kommer att handla om. 
 
Normal hörsel 
Om en persons hörtrösklar ligger mellan 0-25 dB HL klassas denne som 
normalhörande. En hörtröskel på 0 dB HL betraktas som optimal hörsel, dock kan 
man ha en tröskel på ända ner till 25 dB HL utan att uppleva några 
kommunikationsproblem. En hörtröskel sämre än 25 dB HL klassas därmed som en 
hörselnedsättning (Martin & Clark, 2006). 
 
Indelning av hörseln och dess nedsättningar 
Ljud runtomkring fångas upp av ytteröronen, som består av en öronmussla, och 
transporteras vidare in i hörselgången. Trumhinnan som sitter i slutet av 
hörselgången sätts i vibration av ljudvågen och fortplantar ljudet till mellanörat. Man 
delar in hörselnedsättningar i olika typer beroende på var de är belägna i 
hörselsystemet. Nedsättningar där orsaken sitter i ytter- eller mellanörat kallas för 
konduktiva hörselnedsättningar, även kallat ledningshinder. Från mellanörat leds 
ljudet vidare via de tre hörselbenen och in i cochlean, innerörat. Ur cochlean går 
hörselnerven som sänder ljudimpulsen upp till hjärnan. När orsaken till 
nedsättningen är belägen i innerörat eller efter kallas det för sensorineural 
hörselnedsättning (Martin & Clark, 2006). Denna term kan delas upp i två olika 
delar, sensorisk och neural. Sensorisk hörselnedsättning är när skadan sitter i 
cochlean. Om skadan är belägen i hörselnerven, från cochlean till 
cochleariskärnorna, kallas den neural (Sataloff & Sataloff, 2005).  En kombination 
av konduktiv och sensorineural hörselnedsättning kan förekomma och det kallas då 
kombinerad hörselnedsättning.  
 
Den perifera hörseln är de delar i örat som för ljudet vidare upp till de centrala 
delarna. Dessa delar är ytteröra, mellanöra, cochlea och hörsel- och balansnerven 
(Sandlin, 1995). Örat har en förmåga att selektera ut ljud med hjälp av det perifera 
systemet och de centrala funktionerna. Detta ger till exempel en lyssnare möjligheten 
att urskilja talljud i bullriga lyssningsmiljöer. En skada i det perifera systemet eller 
på central nivå kan leda till att förmågan att selektera ut ljud försämras (Stach, 2000). 
 
Orsaker till en hörselnedsättning kan även bero på funktioner på central nivå. Det 
centrala auditiva systemets uppgift är att organisera samtidig eller periodvis 
ljudstimulering till bestämda mönster (Martin & Clark, 2006). En skada på central 
nivå innebär att brister uppstår i bearbetningen av den auditiva informationen och 
förmågan att tolka det som hörs blir reducerad (Roeser, Buckley & Stickney, 2000).  
 
Den information som leds upp till auditiva cortex i hjärnan går via de afferenta 
nervbanorna genom hörselnerven, cochleariskärnorna, oliva superior, laterala 
leminisken, colliculus inferior och mediala knäkroppen. I cortex tolkas informationen 
och skickas vidare till hörselcentra.  
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Det går inte bara impulser upp till hjärnan utan det skickas även impulser åt andra 
hållet, så kallade efferenta nervbanor. När det gäller orsak på central nivå kan det 
mediala efferenta olivcochleära systemet (MOCS) spela in. MOCS är belägen i 
medulla oblongata, förlängda märgen, och de verkar hämmande och ansvarar för de 
yttre hårcellernas rörlighet. Vid mycket omgivningsbuller aktiveras MOCS (Ceranic, 
2003). Aktiviteten i de fibrer som är kopplade från MOCS till de yttre hårcellerna 
utlöser transmittorsubstanser som hämmar rörligheten hos de yttre hårcellerna. Detta 
påverkar i sin tur rörligheten hos basilarmembranet (Møller, 2000).  
 
En psykogen hörselnedsättning kan vara en omedveten funktionell hörselskada som 
uppstår genom simulation eller förvärrande av en redan befintlig hörselskada 
(SAME, 1990).  
 
Psykologiska faktorer 
En hörselnedsättning kan ha en påverkan på det psykologiska tillståndet samtidigt 
som det psykologiska tillståndet kan påverka hörseln (King & Stephens, 1992). Det 
finns ett antal psykologiska faktorer som kan inverka: ångest, fobisk ångest, 
tvångsmässighet, somatisk ångest, depression och hysteri. Comer (1998) beskriver de 
olika faktorerna som följande: 
Vid ångest är det vanligt att personen känner oro, rastlöshet, 
koncentrationssvårigheter, muskelspänningar och sovproblem.  
Fobi är då man har en orimlig rädsla för ett visst objekt, aktivitet eller situation. Man 
försöker undvika objektet eller situationen så långt det bara går och detta kan inverka 
på personens sociala liv eller arbetsförmåga.  
Tvångsmässighet handlar om att en persons medvetande intas av tankar, idéer, 
impulser eller föreställningar som kan hämma dennes naturliga levnadssätt. Den är 
klassificerad som en ångeståkomma då tvångsmässigheten kan leda till svår ångest.  
Det förekommer även att den psykologiska biten kan inverka på den fysiska delen, 
detta innebär att det psykologiska tar sig i uttryck genom kroppsliga åkommor. På så 
sätt kan det utvecklas till somatisk ångest.  
Depression är ett känslostadium där allt känns ledsamt och allt verkar grått och trist 
samt att livets prövningar känns som övermäktiga. Vid depression kan de flesta 
fungera som vanligt men de är för det mesta oförmögna att vara effektiva och känna 
glädje över saker och ting.  
Personer med hysteri har fysiska besvär utan någon fysisk orsak. De upplever en 
förändring av deras fysiska förmåga, men ingen organisk orsak går att finna.  
 
En hörselnedsättning kan medföra psykologiska störningar som de ovan nämnda. När 
en person upplever förlust eller hjälplöshet i sin hörselsituation kan detta leda till 
depression eller ångest (McKenna & Andersson, 2003).  
 
Mätmetoder 
Det finns många olika mätmetoder för att utreda en persons hörselstatus. Vid 
utredning av KKS används ett antal olika mätningar för att försöka fastställa 
diagnosen. Vanligt förekommande mätningar är ton- och talaudiometri och 
impedansmätningar som tillsammans med bedömning av patientens psykosociala 
tillstånd utgör en grund vid utredningen.  Vi har här valt att beskriva några mätningar 
som kanske inte används dagligen av personal inom hörselvården, men som är 
intressanta vid utredning av KKS.  
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Békésyaudiometri och Audioscan 
Genom békésyaudiometri får man fram en persons hörtrösklar. Mätningen kan 
utföras för frekvenserna 100-10000 Hz med ett tonsvep inställt mellan de specifika 
frekvenser man vill mäta. Vid val av frekvenser kan mätningen göras med fasta 
frekvenser eller med frekvenssvep. Varje frekvens testas tills man fått fram ett svar 
(Hinchcliffe, 2003). Det tonsvep man gör kan antingen bestå av pulserande eller 
kontinuerliga toner. Testpersonen tilldelas en tryckknapp och instrueras att så länge 
den hör tonen, som presenteras via hörlurar, hålla knappen intryckt. När knappen 
hålls intryckt sänks automatisk ljudnivån med hjälp av en motordriven dämpare som 
finns i apparaturen. Så fort tonen blir ohörbar ska testpersonen släppa knappen och 
detta leder till tonen ökar i styrka igen (Martin & Clark, 2006). På så sätt kommer 
tonen att röra sig kring hörtröskeln mellan hörbar och ohörbar ton. Proceduren kan 
även gå åt andra hållet, det vill säga att testpersonen får släppa knappen när denne 
hör tonen och sen trycka ner den när tonen inte längre hörs (Hinchcliffe, 2003). 
Resultatet blir en taggig kurva och utifrån den skattas hörtröskeln som medelvärdet 
av nivåerna vid vändpunkterna (SAME, 1990). 
 
Det finns en liknande mätning, kallad audioscan, där man också får fram en persons 
hörtröskel. Till skillnad från békésy kan frekvensområdet ställas in mellan 125-
16000 Hz och tonsvepet går i frekvensled istället för i nivåstyrka. Tillvägagångssättet 
är detsamma, testpersonen håller knappen intryckt så länge tonen är hörbar, men här 
testas alla frekvenser i ett svep. Testet startar vid 1 kHz på en vald ljudnivå och går 
sedan åt de högre frekvenserna. När det kommit till den högst valda frekvensen testar 
den om 1 kHz och går sedan vidare till de låga frekvenserna. Alla svar sparas i 
maskinens minne och efter att ha svept över alla frekvenser ändras ljudnivån. Nu 
testas endast de delar där inget svar har uppgetts och proceduren fortsätter tills svar 
har erhållits över hela frekvensområdet. Resultatet blir en detaljerad och kontinuerlig 
hörselkurva eftersom mätningen kan testa upp till 64 frekvenser inom en oktav.  På 
så sätt kan man upptäcka dippar mellan de fasta frekvenser som man mäter med 
vanlig tonaudiometri (Zhao, Stephens & Meyer-Bisch, 2002).  
 
Otoakustiska emissioner 
Otoakustiska emissioner (OAE) förklarades för första gången 1978 av Kemp då han 
upptäckte cochleans förmåga att skicka tillbaka ljud efter att den stimulerats. OAE 
anses vara svaga signaler som reflekteras av cochleär aktivitet och dessa signaler kan 
fångas upp av en mikrofon i hörselgången. Aktiviteten kommer från de yttre 
hårcellernas rörelser och det är detta som är ansvarigt för framkallandet av OAE. 
Man delar in OAE i två grupper, spontana och framkallade. Spontana uppkommer 
utan stimulering av cochlean och de framkallade med olika typer av stimuli (Ceranic, 
2003).  
Här tas fyra olika typer av OAE-mätningar upp: 
 
Spontana otoakustiska emissioner  
Spontana otoakustiska emissioner (SOAE) uppkommer från vibrationer av de yttre 
hårcellerna. Hårcellerna sätts i vibration utan någon yttre ljudkälla som stimulerar 
och genererar en kontinuerlig och ren ton. Det tyder på att SOAE uppkommer från 
ett smalt område på basilarmembranet där de yttre hårcellerna vibrerar. Vibrationerna 
skickar energi tillbaka till mellanörat och lite av denna energi kan mätas upp i 
hörselgången (Møller, 2000). Upp till hälften av alla normalhörande har SOAE och 
de flesta kan mätas upp mellan 1000-3000 Hz. Amplituden av dem varierar, men 
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ligger oftast mellan –10 och +10 dB SPL, och är generellt ohörbar (Martin & Clark, 
2006). SOAE kan mätas upp på två olika sätt. Första sättet är att ljudtrycksnivån 
mäts med en mikrofon i hörselgången utan ljudstimuli. Vid det andra sättet används 
ett ljudstimuli i form av klickljud, därefter avvaktar man en stund innan SOAE mäts. 
Denna mätning gör det möjligt att upptäcka de ihållande svängningarna som blir till 
följd av klickljudet (Ceranic, 2003).  
 
Transienta otoakustiska emissioner  
Transienta otoakustiska emissioner (TEOAE) mäts upp med ljudstimuli bestående av 
klickljud eller pip. Vid klickljud stimuleras en stor del av cochlean på grund av att 
klickljudet har en vid frekvensutbredning. Med en prob i yttre delen av hörselgången 
presenteras stimuli och svaren fångas upp av en mikrofon (Ceranic, 2003). Man kan 
förvänta sig svar från alla normalhörande, det vill säga alla med normalt ytter-, 
mellan- och inneröra. En hörselnedsättning av cochleär karaktär får svar med 
minskad amplitud från mätningen tills en nedsättning på 40 dB HL, då uteblir svaret 
vanligtvis. Om man kan observera TEOAE tyder detta på att vägen till och att själva 
cochlean är intakt. Man kan dock inte utesluta att en möjlig skada kan sitta på 
hörselnerven eller på strukturer efter cochlean. Detta medför då att en normal 
TEOAE inte garanterar normal hörsel. Vid uteblivna TEOAE kan det tyda på en 
hörselskada men det går inte att säga om skadan är konduktiv eller cochleär (Martin 
& Clark, 2006).  
 
TEOAE med kontralateral ljudstimulering 
Med denna mätning kan förmågan att undertrycka kontralateral ljudstimulering hos 
MOCS uppskattas. Testet ger information om sammansättningen av MOCS 
reflexbåge och en uppfattning om hur cochleans funktioner anpassar sig vid 
stimulering. Mätningens procedur är sådan att man registrerar TEOAE med samtidig 
kontralateral ljudstimulering. Redan vid så låga kontralaterala ljudnivåer som 30-40 
dB SPL aktiveras MOCS och den undertryckande effekten ökar i takt med ökad 
styrka på den kontralaterala stimuleringen (Ceranic, 2003).  
 
Distortionsprodukt otoakustiska emissioner  
Distortionsprodukt otoakustiska emissioner (DPOAE) skapas genom presentation av 
två toner i örat, som oftast är på samma nivå (dBSPL) och på närliggande frekvenser. 
När dessa toner skickats in till cochlean svarar den med att producera energi på andra 
frekvenser. Beroende på vilka frekvenser tonerna ligger på så får man svar från olika 
delar av cochlean. Dessa kombinerade toner kan mätas upp med en mikrofon i 
hörselgången (Martin & Clark, 2006). Det är de yttre hårcellernas funktion som mäts 
upp vid DPOAE och kliniskt används mätningen för att få information om cochleans 
funktion och dess frekvensselektivitet (Møller, 2000).  
 
High-Frequency Audiometry 
High-Frequency audiometry (HFA) används för att mäta frekvenser över 8 kHz och 
upp till 20 kHz. Metoden har använts bland annat för att kontrollera effekterna av 
ototoxisk medicinering, ljudexponering och hörselskador i samband med operation. 
Mätningen kräver ett par speciella hörlurar som har en förmåga att överföra de 
högfrekventa signalerna. På grund av svårigheter och osäkerheter i mätningen så har 
den inte fått något större kliniskt användningsområde. Tidigare studier har visat att 
med stigande ålder så försämras förmågan att urskilja högfrekventa toner (Harell, 
2002).  
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Staggered Spondaic Word list 
För att mäta funktionen av auditiva cortex kan mätningen staggered spondaic word 
list (SSW) användas, även kallad sicksack-provet på svenska. Mätningen är 
dichotisk, vilket innebär konkurrerande tal, och används också för att diagnostisera 
neurologiska tillstånd och för att se vilken hjärnhalva som är dominant vid 
taluppfattning. Det presenteras två spondéord där sista stavelsen i det ena ordet liknar 
första stavelsen i det andra. Orden presenteras i vartdera örat så när första stavelsen i 
första ordet är sagt presenteras det andra ordets första stavelse i andra örat. Vid nästa 
spondé-par växlar man så att ordet presenteras i det andra örat först. Uppgiften är att 
repetera alla fyra stavelser i de två spondéorden (SAME, 1990). Dåligt resultat på 
mätningen kan indikera på en skada på central nivå i hörselsystemet kontralateralt till 
det öra där sämst resultat uppmättes (Martin & Clark, 2006).  
 
The Crown Crisp Experiential Index  
Detta frågeformulär, CCEI, utreder det emotionella tillståndet, till exempel oro, 
depression och hysteri. Det består av 48 frågor och är uppdelat i sex olika skalor; 
ångest, fobisk ångest, tvångsmässighet, somatisk ångest, depression och hysteri. Ju 
högre poängvärde en person har på de olika skalorna, desto mer till exempel ångest 
upplever den (Higson, Haggard & Field, 1994). 
 
Bakgrund 
Syndromet King Kopetzky berördes redan runt 50-talet av Kopetzky (1948) och 
King (1954). Kopetzky uttryckte det som ”loss of the capacity for discriminative 
listening”. Denna term instämde King till, men lade också till att tillståndet eventuellt 
kunde förklaras som en psykogen hörselnedsättning.  
Inom flygvapnet utfördes ett antal hörseltester på personal vars arbetsuppgifter 
krävde god lyssningsförmåga, som till exempel flygplansbesättning och flygledare. 
King som var verksam inom detta område uppmärksammade utifrån dessa hörseltest 
att det var fyrtio fall av dem som undersöktes som gick under benämningen 
psykogen hörselnedsättning. Ur dessa fall var det nio personer som trots uppmätt 
normal hörsel klagade på svårigheter att höra, speciellt vid radiokommunikation. 
King kom till den uppfattningen att dessa personer inte simulerade sitt tillstånd, 
samtidigt som han inte ansåg det vara ett nytt medicinskt fenomen. Han placerade 
dem under Kopetzkys beteckning som nämns ovan (Hinchcliffe, 1992).  
 
Sedan dess har syndromet haft olika benämningar. Byrne och Kerr, 1987, benämnde 
det som ”auditory inferiority complex” och Stephens och Rendell, 1988, som 
”auditory disability with normal hearing” (ADN). Narula och Mason, 1988, beskrev 
det med termen ”selective dysacusis” och av Saunders och Haggard, 1989, namngavs 
det ”obscure auditory disfunction” (OAD). Jayaram, Baguley och Moffat, 1992, 
kallade det för ”auditory dysacusis”.  Hinchcliffe föreslog 1992 att syndromet skulle 
benämnas King Kopetzkys syndrom (KKS), som han beskrev som en 
hörselnedsättning med normala hörtrösklar. Han framställde det även som en auditiv 
stressåkomma. KKS karaktäriseras av att patienten upplever svårigheter att uppfatta 
tal i bullriga miljöer. Uppmätta hörtrösklar visar på normal hörsel vid 
tonaudiometritest (Hinchcliffe, 1992).  
Orsaken till detta syndrom är ännu osäker men påverkande faktorer kan vara perifera 
och centrala hörselfunktioner, språkutvecklingen och psykologiska aspekter (Zhao & 
Stephens, 1995). Man har sett en tendens till att det är yngre personer som 
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diagnostiseras med KKS. Detta har man bland annat uppmärksammat på 
hörselkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm (Rosenhall, 2003). 
Det finns även teorier om att syndromet skulle bero på ett icke-syndromalt icke-
könsbundet dominant arv, vilket i så fall betyder att KKS är oberoende av kön 
(Stephens & Zhao, 2000; Kennedy, Wilson & Stephens, 2006). 
 
Prevalens 
Av alla personer som söker för öron- eller hörselproblem till Öron-, näsa- och 
halsklinik (ÖNH) eller audiologisk klinik uppskattas 1-5 % ha problem med dålig 
taluppfattning i buller, men som sedan visar sig ha normala hörtrösklar. Detta är 
personer som förmodligen kommer få diagnosen KKS (t.ex. Higson, Haggard & 
Field, 1994; Zhao & Stephens, 1999).  
 

Problematisering 
Till hörselvården söker sig personer med varierande hörselproblem. Utifrån olika 
mätningar kan man oftast avgöra vart skadan är belägen och ge patienten en diagnos. 
I vissa fall går det inte att mäta upp något hörselrelaterat fel trots att patienten 
upplever svårigheter med hörseln, som vid KKS.  Patienten kan då antingen få 
beskedet att den anses ha normal hörsel eller så remitteras patienten för vidare 
utredning. Det är på grund av detta som varje enskild patients egna upplevelser av sin 
hörsel bör tas på allvar och inte bara avfärdas. Normala hörtrösklar behöver inte vara 
lika med en normal hörsel. För att kunna tillgodose patientens behov krävs en 
förståelse för patientens upplevelser av sitt tillstånd och kunskaper om de problem 
som kan uppstå i samband med syndromet. Målet med detta arbete är ett öka denna 
förståelse samt att göra en vetenskaplig granskning och jämföra artiklar inom 
området KKS.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie göra en sammanställning och ge en 
översikt över KKS utifrån de vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Vi vill göra en 
jämförelse mellan artiklar avseende ålder, kön, symptom, mätningar och deras 
resultat samt orsaker, 

• Vilka symptom kan man finna hos KKS-patienter? 
• Vilka bakomliggande orsaker till KKS anges? 
• Vilka mätningar har använts i de olika studierna? 
 

Metod 
Datainsamlingsmetod  
Tillvägagångssättet för datainsamlingen har varit en systematisk litteraturstudie för 
att försöka hitta de vetenskapliga artiklar som är relevanta för området KKS. Med 
utgångspunkt från frågeställningarna kunde en sammanställning av artiklarna göras 
(Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Litteratursökning 
Litteraturen söktes genom att använda de databaser som fanns tillgängliga via 
inloggning på Örebro Universitetsbibliotek och som var relevanta för ämnet 
hörselvetenskap.  Databaser som användes var: Ovid Medline (1950 to February 
Week 3 2007), CINAHL, ELIN@orebro, PubMed och PSYCINFO. För att undvika 
dubbletter av artiklarna valdes en gemensam sökning på Ovid Medline och 
CINAHL, denna åtgärd sorterade bort artiklar som förekom i båda databaserna. Inga 
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begränsningar gjordes vid litteratursökningen då ämnet är så smalt och begränsat i 
sig. De enda inklusionskriterier vid val av artiklar var att de skulle vara skrivna på 
engelska eller svenska och beröra KKS på något vis. 
 
De sökord som användes för att få fram informationen var: ”king kopetzky”, 
”obscure auditory dysfunction”, ”auditory disability with normal hearing”, audioscan 
+ ”king kopetzky”, ”selective dysacusis”, ”idiopathic discriminatory  dysfunction” 
och “auditory dysacusis”. Resultatet av litteratursökningen visas i tabell 1. 
De artiklar som inte framkom via sökning på databaserna hittades via genomgång av 
referenslistor på redan funna artiklar. En artikel beställdes via Örebro 
Universitetsbibliotek baserat på titel och abstraktet som ansågs vara av intresse. 
Några artiklar gick inte att få tag på i fulltext, men med hjälp av handledare Claes 
Möller kunde tre stycken av dem hittas.  
    
En genomgång av titlarna och abstrakten gjordes för att göra en bedömning om 
artikeln kunde vara av intresse för arbetets syfte. Sedan lästes alla artiklar igenom för 
att bedöma om de besvarade frågeställningarna. Sju artiklar exkluderades på grund 
av att de till exempel inte besvarade frågeställningarna eller syftet, bara redovisade 
redan framkommet resultat från en tidigare studie som är medtagen i arbetet eller 
jämförde KKS-patienter med en grupp som inte bestod av normalhörande.  
 
Tabell 1 Resultat av litteratursökning; sökord och kombinationer samt databaser 

med antal träffar 
           Ovid Medline  ELIN@orebro            PubMed   PSYCINFO 
             (1950-2007) +   
          CINAHL  

”king kopetzky”              12       2               10        5      
 
”obscure auditory            10       0               10        0 
dysfunction” 
 
“auditory disability          1                                0               82         0 
with normal hearing” 
 
audioscan + “king           3                                1               3        2 
kopetzky” 
 
“selective dysacusis”      1       0               1        0 
 
“idiopathic                 1       0                7        0 
discriminatory  
dysfunction” 
 
“auditory dysacusis”       1       0               0        0 

 
 
  
Kvalitetsbedömning 
En kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes utifrån olika bedömningskriterier och 
beroende på om de var av kvantitativ eller kvalitativ ansats. De elva kvantitativa 
artiklarna poängsattes från 1-3 poäng där 1 poäng var hög kvalitet, 2 poäng var 
medelhög kvalitet och 3 poäng var låg kvalitet. Detta gjordes utifrån en skala för 
kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar som finns att hittas i ”Att göra 



8   

systematiska litteraturstudier” (Forsberg & Wengström, 2003). Det som bedömdes 
var till exempel om studien hade ett tillräckligt stort patientmaterial och en 
väldefinierad frågeställning. Ingen av artiklarna uteslöts ur analysen på grund av låg 
kvalitet utan kvalitetsbedömningen användes mera som ett hjälpmedel i arbetet. Två 
artiklar var av kvalitativ ansats och de kvalitetsbedömdes med hjälp av 12 kriterier ur 
samma bok (Forsberg & Wengström, 2003). Kvalitén ansågs vara god om 9-12 
kriterier uppfylldes, medel om 5-8 kriterier uppfylldes och låg om 1-4 kriterier 
uppfylldes. 
 
Vetenskapsteoretisk ansats 
Vid en systematisk litteraturstudie anses val av vetenskapsteoretisk ansats inte 
nödvändig. Granskning av artiklarna sker utifrån antingen ett kvantitativt och 
kvalitativt angreppssätt och detta beroende på vilken ansats den granskade artikeln 
har (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Resultat 
Här följer en artikelmatris över de artiklar som ingått i analysen till resultatet. I artikelgrupp 1, artikel 1-8, redovisas de artiklar som användes för 
att besvara frågeställningarna: ”vilka symptom kan man finna hos KKS-patienter?”, ”vilka bakomliggande orsaker till KKS anges?” och 
”vilka mätningar har använts i de olika studierna?”. I artikelgrupp 2, artikel 9-13, redovisas de artiklar som inte direkt besvarade 
frågeställningarna, men som ändå ansågs vara intressanta för studiens syfte. Därefter följer en sammanställning av resultatet utifrån våra 
frågeställningar och syfte samt information ur artikelgrupp 1 och en sammanställning av artikelgrupp 2. 
 
Artikelmatris 
Artikelgrupp 1 
Nr Författare Design  Syfte Undersökningspersoner Mätningar Resultat Kvalitet 

1 Narula & Mason, 
1988. 

E Undersöka 
frekvensselektiviteten 
hos KKS. 

10 KKS (unga vuxna). 
 
Kontrollgrupp, ej mer 
specificerat 

Tonaudiometri 
Talaudiometri 
Stapediusreflexdecayprov 
Psychoacoustical tuning curve 
(PTC) 
Action potential tuning curve 
(APTC) 

Tontrösklar <20 dB HL alla 
frekvenser. 
Normal talaudiometri. 
Normal reflexdecay. 
Frekvensselektivitet patologiskt 
utifrån APTC. 

3 

2 Middelweerd, 
Festen & Plomp, 
1990. 

KE Undersöka 
talaudiometriska tester 
för att pröva 
användbarheten vid 
KKS-utredning.  

15 KKS, medelålder 36 år, 7 
män & 8 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 10 st, 
medelålder 31 år, 4 män & 6 
kvinnor. 

Webers test 
Rinnes test 
Tonaudiometri 
Talaudiometri i tyst miljö och 
med brus 

Webers och Rinnes test normalt. 
Normala tontrösklar, KKS 5-10 dB 
HL sämre jmf med kontrollgrupp. 
Tal-i-tyst inom normala värden, 90% 
rätt för enstaviga ord på 45 dB och 
100% rätt vid 60 dB. 
Signifikant sämre taltrösklar för 
meningar i brus. 

2 
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Nr Författare Design Syfte Undersökningspersoner Mätningar Resultat Kvalitet 

3 King & Stephens, 
1992. 

KE Undersöka auditiva 
och psykologiska fynd 
hos KKS samt 
strategier som används 
för att minska 
handikapp.  
 

20 KKS, 16-59 år, 
medelålder 30 år, 7 män & 
13 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 20 st, 16-59 
år, medelålder 28 år, 5 män 
& 15 kvinnor. 

Tonaudiometri 
High-Frequency Audiometry 
(HFA) 
Notched Noise (frequency 
resolution) 
Frågeformulär som undersöker 
tidigare öronsjukdomar, 
hörselsvårigheter, upplevd 
ensamhet och copingstrategier. 
The Crown Crisp Experiential 
Index (CCEI) 

Tonaudiometri och HFA signifikant 
sämre hörtrösklar frekvenserna 250-8000 
Hz binauralt samt 16 kHz i höger örat jmf 
med kontrollgrupp. 
Notched Noise: i hö öra en signifikant 
skillnad. I vä öra ingen skillnad.  
Högre prevalens av hörselproblem i 
familjen.  
Dåliga copingstrategier kan leda till ökad 
ångest hos KKS. 
Signifikant högre medelpoäng på CCEI-
skalorna ångest, depression och 
ensamhet.   

2 

4 Ferman, 
Verschuure & van 
Zanten, 1993. 

E Undersöka om sänkt 
taluppfattning i brus är 
relaterat till 
försämrade centrala 
auditiva funktioner. 

37 KKS 10-63 år, medelålder 
22 år, 15 män & 22 kvinnor. 

Tonaudiometri 
Tal i tyst 
Tal i brus 
Centrala auditiva test: 
-dichotic discrimination test 
-filtered speech reception test 
-alternating speech reception 
test 
BRA 

Tontrösklar <20 dB HL. 
Tal i tyst ingen nedsättning. 
95% sänkt tal i brus, 65% 
misslyckades vid ett eller fler av de 
centrala auditiva testen, 95% normal 
BRA (ej statistiskt uträknat). 
Inget samband kunde finnas mellan 
sänkt tal i brus och patologiska 
centrala auditiva test.  

3 

5 Shaw, Jardine & 
Fridjhon, 1996. 

KE Undersöka om det 
förekommer någon 
skillnad i resultat vid 
HFA. 

9 KKS, 15-55 år. 
 
Kontrollgrupp 18 st, 15-55år. 

Tonaudiometri 
Tympanometri 
High-Frequency Audiometry 
(HFA) 

Tontrösklar <25 dB HL (250-
8000kHz). 
Tympanogram A-kurva. 
Signifikant skillnad vid frekvenserna 
10, 12, 14, 16, 18 och 20 kHz. 

2 

6 
 

Zhao & Stephens, 
1999. 

KE Undersöka 
förekomsten av tidiga 
tecken på 
hörselskador. 

80 KKS, 13-51 år, 
medelålder 34 år, 36 män & 
44 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 70 st, 16-50 
år, medelålder 33 år, 35 män 
& 35 kvinnor. 

Tonaudiometri 
Audioscan 

Tontrösklar ≤20 dB HL (500-4000 
Hz). 
<30 dB HL (250-8000 Hz). 
Signifikant högre prevalens av dippar 
vid audioscan mellan 500 och 3000 
Hz. 
 
 

1 
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Nr Författare Design Syfte Undersökningspersoner Mätningar Resultat Kvalitet 

7 Zhao & Stephens, 
2000. 

KE Kategorisera KKS-
patienter baserat på 
audiometriska 
mätresultat. 

110 KKS, 13-51 år, 
medelålder 34 år, 50 män & 
60 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 70 st, 16-50 
år, medelålder 33 år, 35 män 
& 35 kvinnor. 

Tonaudiometri 
Tal i brus  
Tympanometri 
Audioscan 
TEOAE 
DPOAE 
TEOAE med kontralateral 
ljudstimulering 
Staggered Spondaic Word list 
(SSW) 

Mätresultaten gav material för att 
dela in KKS i sju olika kategorier.  
Tontrösklar ≤20 dB HL (500-4000 
Hz), <30 dB HL (250-8000 Hz). 
Tal i brus visade på sämre resultat för 
KKS jmf med kontrollgrupp. 
Tympanometri 21 av 110 i KKS-
gruppen onormal komplians eller 
mellanöretyck i ett eller båda öronen. 

2 

8 Zhao & Stephens, 
2006. 

KE Utreda om mild 
cochleär nedsättning 
förekommer med hjälp 
av DPOAE. 

82 KKS, 13-51 år, 
medelålder 35 år, 36 män & 
46 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 70 st, 16-50 
år, medelålder 33 år, 35 män 
& 35 kvinnor. 

Tonaudiometri 
TEOAE 
DPOAE 
SOAE 

Tontrösklar ≤20 dB HL (500-4000 
Hz), <30 dB HL (250-8000 Hz), 
signifikant sämre jmf med 
kontrollgrupp.  
Förekomst av uppmätta TEOAE & 
SOAE var signifikant lägre hos KKS 
jmf med kontrollgrupp.  DPOAE 
signifikant lägre nivåer jmf med 
kontrollgrupp. 

1 

E=Experimentell studie, KE=Kvasi-Experimentell studie, F=Fallstudie, HI=Halvstrukturerad Intervju, KKS=King Kopetzky syndrom, Kvalitet: 1=hög, 2=medel, 3=låg 
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Artikelgrupp 2 
Nr Författare Design Syfte Undersökningspersoner Mätningar Resultat Kvalitet 

9 Saunders, 
Field & 
Haggard, 
1992. 

KE Ta fram ett antal tester 
som kan användas 
kliniskt för att bekräfta 
KKS eller inte. 

50 KKS, 15-55 år, 
medelålder 31 år, 17 män & 
33 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 50 st, 15-55 
år, medelålder 29 år, 17 
män & 33 kvinnor. 

OAD-intervju 
IHR hearing questionnaire 
Frifältsmätning 
Tonaudiogram 
Masked threshold in 
notch-noise at 2 kHz 
Binaural masking level 
difference (BMLD) at 500 
Hz 
Gap detection 
OAE 
Noise immission rating 
Word monitoring in 
sentences test (WMIS) 
Audiovisual adaptive 
sentence test 
Dikotiskt lyssningstest 
The Crown Crisp 
Experiential Index (CCEI) 

Fyra av testerna visade sig skilja mer mellan 
KKS- och kontrollgrupp: 
Taluppfattning i brus i fritt fält 
Skillnaden mellan den objektiva hörtröskeln 
för taluppfattning i brus i fritt fält och 
hörtröskeln där 50% av tal i brus uppfattas 
rätt. 
Dikotiskt lyssningstest 
Masked threshold in notch-noise at 2 kHz 
 

2 

10 Higson, 
Haggard & 
Field, 1994. 

KE Undersöka ett föreslaget 
testbatteri för utredning 
av KKS och bestyrka 
det. 

59 KKS, 15-55 år, 
medelålder 32 år, 23 män & 
36 kvinnor. 
 
Kontrollgrupp 64 st, 15-55 
år, medelålder 28 år, 20 
män & 44 kvinnor. 

Tonaudiometri 
OAD-intervju 
IHR hearing questionnaire 
Frifältsmätning 
Dikotiskt lyssningstest 
Masked threshold in 
notch-noise at 2 kHz  
The Crown Crisp 
Experiential Index (CCEI) 
The sentence completion 
test 
The hearing tactics 
questionnaire 

Jämfört med tidigare undersökning 
(Saunders, Field & Haggard, 1992) fann man 
nu sämre taltrösklar i brus och större 
handikappupplevelse. Ingen signifikant 
skillnad på de övriga testerna. Studiens 
resultat demonstrerar testbatteriets säkerhet. 

2 
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Nr Författare Design Syfte Undersökningspersoner Mätningar  Resultat Kvalitet 

11 Stephens & 
Zhao, 2000. 

E Undersöka resultaten av 
hörsel- och 
psykologiska test hos 
KKS med och utan 
familjehistoria med 
hörselnedsättning. 

82 KKS, 48 med 
familjehistoria & 34 utan, 
medelålder 34 år, 36 män & 
46 kvinnor. 

Tonaudiogram 
Audioscan 
Tal i brus  
TEOAE 
DPOAE 
TEOAE med kontralateral 
ljudstimulering 
The Staggered Spondaic 
Word (SSW) 
The Crown Crisp 
Experiential Index (CCEI) 

Tonaudiometri ingen signifikant skillnad.  
Audioscan signifikant oftare dippar hos de 
med familjehistoria. 
TEOAE signifikant bättre reproducerbarhet 
binauralt för de utan familjehistoria.  
DPOAE oftare dippar för de med 
familjehistoria.  
Tal i brus, TEOAE med kontralateral 
maskering och SSW ingen signifikant 
skillnad. 
CCEI signifikant högre poäng för män på 
skalorna ångest och tvångsmässighet.   

2 

12 Kennedy, 
Wilson & 
Stephens, 
2006. 

F Beskriva tre patienter 
med likartade 
tonaudiogram och 
symptom, men med 
olika diagnoser. 

Fall 1: Kvinna 50 år 
 
Fall 2: Kvinna 53 år 
 
Fall 3: Kvinna 23 år 

Fall 1: Tonaudiometri 
TEOAE 
Central speech test 
Magnetröntgen 

Fall 2: Tonaudiometri 
Audioscan 
DPOAE 
Magnetröntgen 

Fall 3: Tonaudiometri 
Békésy 
DPOAE 

Olika diagnoser i de tre fallen. 
Fall 1: Mb Menière 
Fall 2: Vestibulärt schwannom  
Fall 3: King-Kopetzkys syndrom 

Medel 

13 Pryce, 2006. HI Beskriva processen av 
coping hos KKS och 
förklara hur processen 
förmedlas. 

25 KKS, 20-59 år, 11 män 
& 14 kvinnor. 

Open-ended interviews Patienter med KKS hanterar 
hörselsvårigheter genom att använda sig av 
strategier och att söka klinisk hjälp.  Det är 
viktigt att folk som arbetar kliniskt ska hjälpa 
till och beskriva KKS så att patienten lättare 
kan ta till sig positiva copingstrategier.   

God 

E=Experimentell studie, KE=Kvasi-Experimentell studie, F=Fallstudie, HI=Halvstrukturerad Intervju, KKS=King Kopetzky syndrom, Kvalitet: 1=hög, 2=medel, 3=låg
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Vid granskning av artiklarna har alla tretton tagits med i bedömningen av 
åldersfördelning, könsfördelning och symptom. När det gäller mätningar, resultat och 
orsaker har enbart de åtta artiklarna i artikelgrupp 1 tagits med då de resterande fem 
inte besvarar dessa frågeställningar. De fem studierna i artikelgrupp 2 redovisas 
separat. 
 
Kvalitet 

Vid kvalitetsbedömning var det tre artiklar som uppfyllde högsta kvalitet (6, 8 & 13). 
Det var åtta artiklar av medelhög kvalitet (2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 & 12). Resterande 
artiklar var av låg kvalitet (1 & 4).   
 
Åldersfördelning i studierna 
KKS 
I 9/13 artiklar (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 & 11) presenteras medelåldern. Medelåldern för 
KKS-deltagarna är 32 år (spridning 22-36 år), med en åldersfördelning på 10-63 år. 
Alla artiklar anger närliggande medelålder, men en artikel avviker med en 
medelålder på 22 år (4). 
Kontrollgrupp 
I 7/13 artiklar (2, 3, 6, 7, 8, 9 & 10) presenteras medelåldern. Den totala medelåldern 
för kontrollgruppsdeltagarna är 31 år (spridning 28-33 år), med en åldersfördelning 
på 15-59 år. Samtliga artiklar anger närliggande medelålder.  
 
Könsfördelning i studierna 
KKS 
I 10/13 artiklar (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 13) presenteras könsfördelningen. Det 
totala antalet deltagande män och kvinnor var 560 stycken. Sammantaget var 
könsfördelningen hos KKS-gruppen 238 män (43%) med en spridning på 7-36 i de 
olika studierna och 322 kvinnor (57%) med en spridning på 8-60.  
Kontrollgrupp 
I 7/13 artiklar (2, 3, 6, 7, 8, 9 & 10) presenteras könsfördelningen. Det totala antalet 
deltagande män och kvinnor var 354 stycken. Sammantaget var könsfördelningen 
hos kontrollgruppen 151 män (43%) med en spridning på 4-35 och 203 kvinnor 
(57%) med en spridning på 6-35. 
 
Symptom hos KKS-patienter 
Ett genomgående symptom som nämns i alla artiklar är svårigheten att uppfatta tal i 
buller. Övriga symptom som nämns är en upplevelse av oliksidig hörsel mellan 
öronen (9), svårigheter att koncentrera sig på ett specifikt ljud, hörselsvårigheter som 
sträcker sig från att missa delar av konversationer till att missförstå delar av 
uttalanden (13) och svårigheter att höra i gruppkonversationer (3 & 9). 
 
Mätningar och resultat vid studier av KKS 
 
Den vanligast förekommande mätningen som använts i alla studier i artikelgrupp 1 är 
tonaudiometri. I samtliga studier har normala hörtrösklar uppmätts, med något 
varierande definitioner. Tontrösklar <20 dB HL på frekvenserna 250-8000 Hz (1, 2, 
3 & 4), tontrösklar <25 dB HL på frekvenserna 250-8000 Hz (5) och tontrösklar ≤20 
dB HL på frekvenserna 500-4000 Hz, <30 dB HL på frekvenserna 250-8000 Hz (6, 7 
& 8). 
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Tal i brus har använts i 3/8 studier (2, 4 & 7). Resultatet visar i alla tre studier att 
KKS-gruppen har sämre taltrösklar vid jämförelse med normalhörande 
kontrollgrupp.  
Talmätning som genomförts utan brus förekommer i 3/8 studier (1, 2 & 4) och 
resultaten visar detsamma, att taltrösklarna ligger inom normala värden. 
I 2/8 studier användes audioscan (6 & 7). Båda studierna har fått fram att KKS-
gruppen har en högre prevalens av dippar i mellanfrekvenserna, 500-3000 Hz.  
Mätningen TEOAE genomfördes i 2/8 studier (7 & 8). Jämfört med normalhörande 
kontrollgrupp hade KKS-gruppen lägre förekomst av uppmätta TEOAE. I samma 
studier användes DPOAE som visade på lägre nivåer i DP-grammet för KKS-
gruppen. 
High-Frequency Audiometry (HFA) förekommer i 2/8 studier (3 & 5). Resultatet 
visade signifikant sämre hörtröskel vid 16 kHz i höger öra för KKS-gruppen (3) och 
en signifikant skillnad vid frekvenserna 10, 12, 14, 16, 18 och 20 kHz (5) jämfört 
med kontrollgrupp. 
Övriga mätningar redovisas i artikelmatrisen ovan. 
 
Bakomliggande orsaker till KKS  
I studierna har artikelförfattarna kommit fram till olika orsaker som KKS kan bero 
på. Dessa är: 
 
Försämrad frekvensselektivitet 
I 2/8 studier presenteras försämrad frekvensselektivitet som en orsak till KKS (1 & 
3). Artikel 1 grundar det på resultatet av mätningen action potential tuning curve 
(APTC) som gav patologiska svar hos KKS-gruppen.  
Artikel 3 framför att dålig frekvensselektivitet kan vara orsaken till att KKS-patienter 
har svårt att urskilja tal. Detta kom de fram till genom att använda mätmetoden 
notched noise, som mäter frekvensselektiviteten, då KKS-gruppen hade signifikant 
sämre selektivitet jämfört med kontrollgrupp.  
 
Temporal integration 
Artikel 2 presenterar i sitt resultat att den temporala integrationen är påverkad. 
Temporal integration innebär att förmågan att urskilja ljud beror på signalens längd. 
Detta fick de fram genom att KKS-gruppen fick sämre resultat än kontrollgruppen på 
tal-i-brus.  
 
Central påverkan 
Enligt artikel 4 ligger orsaken till KKS på en mer central nivå då förhöjda värden 
kunde mätas upp vid tal-i-brus och då BRA inte påvisade några patologiska svar hos 
KKS-gruppen. 
 
Diskantnedsättning 
Orsaken till KKS kan bero på en nedsättning i diskanten, detta presenteras av artikel 
5. Vid högfrekvensaudiometri visade resultatet att hörtrösklarna på frekvenserna 10, 
12, 14, 16, 18 och 20 kHz var signifikant förhöjda hos KKS-gruppen. 
 
Mild hörselnedsättning 
I artikel 6 framkom det genom mätningen audioscan att en mild hörselnedsättning 
kan vara orsaken till KKS. Resultatet visade signifikant fler dippar hos KKS-gruppen 
mellan 500-3000 Hz som kan indikera på en mild hörselnedsättning. 



16   

 
Cochleär nedsättning 
Artikel 8 kom fram till att KKS kan bero på en cochleär nedsättning. Genom mätning 
av DPOAE visades en signifikant minskning av DPOAE-nivåerna. Detta indikerar en 
cochleär skada och försämrad funktion av de yttre hårcellerna. Tillsammans med låg 
förekomst av SOAE kan detta ligga till grund för en cochleär skada. 
 
Hörselproblematik i familjen 
Artikelförfattarna framför i artikel 3 att KKS-gruppen hade högre prevalens av 
hörselproblematik i familjen och att detta kan vara en viktig faktor vid utvecklingen 
av KKS. Detta fick de fram genom att använda ett frågeformulär som berörde 
otologisk historia, nivån av upplevd ensamhet och olika copingstrategier. 
 
Sju olika orsaker till KKS 
I artikel 7 gjordes en indelning av möjliga orsaker till KKS utifrån resultatet från 
mätningarna i sju grupper:   
A) Mellanöreskada - De med onormala komplianser eller mellanöretryck i ett eller 
båda öronen. 
B) Cochleär nedsättning – Patologiska svar vid TEOAE och/eller DPOAE 
tillsammans med dippar i audioscan. 
C) Central/medial olivcochleär efferent systems hörselnedsättning (MOCS) – 
Patologiska svar vid Staggered Spondaic Word list (SSW) och vid TEOAE med 
kontralateral maskering. 
D) Uteslutande psykologiska problem - Förhöjda medelnivåer på två eller mer av tre 
sidoskalor på the Crown Crisp Experiential Index (CCEI). 
E) Ett flertal skador på det perifera och centrala auditiva systemet – Kombination av 
grupperna B och C hamnade i denna grupp. 
F) Kombinerad hörselnedsättning och psykologiska problem - Baserades på resultatet 
från CCEI och hörselmätningarna. Hade både psykologiska problem samt perifer- 
och central hörselnedsättning. 
G) Okänd - Inga hörsel- eller psykologiska problem utifrån dessa tester. 
 
Övrig information ur artikelgrupp 1 
Vid tal-i-brus mätning i artikel 2 har två olika sorters brus använts, ett konstant och 
ett fluktuerande. Det uppmättes en skillnad mellan KKS-gruppen och kontrollgrupp 
vid båda mätningarna, men det var mer signifikant skillnad mellan grupperna då 
fluktuerande brus användes. Denna mätning föreslås vara en del av den audiologiska 
utredningen av KKS-patienter istället för att avfärda dem på grund av normala 
hörtrösklar.  
 
I artikel 3 har det visat sig att KKS-gruppen har en högre förekomst av 
hörselproblem i familjen jämfört med kontrollgrupp. KKS-gruppen lider även mer av 
ångest, somatisk ångest, depression och hysteri. Ett samband mellan 
hörselpåverkan/upplevt handikapp och ångest kunde ses. Artikelförfattarna är av den 
uppfattningen att det är ångesten som kan ha en påverkan på hörseln och upplevt 
handikapp snarare än tvärtom. Dock kunde de inte utesluta att en hörselpåverkan kan 
öka graden av ångest. 
 
Tidigare sjukhistoria med upprepade och ihållande öroninflammationer gick att finna 
hos 70% av KKS-gruppen i artikel 4. Ingen signifikant relation kunde påvisas mellan 
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patologin vid centrala tester och en historia av tidig öroninflammation. 
Artikelförfattarna konstaterar att majoriteten av KKS-gruppen har haft en historia av 
tidiga öroninflammationer, men de kan inte uttala sig huruvida denna historia kan ha 
haft en påverkan på taluppfattning i buller.    
 
Dålig taluppfattning i buller kan komma sig av en oförmåga att kunna urskilja 
högfrekvent information i tal (5). Artikelförfattarna föreslår att HFA skulle kunna 
vara en del av ett diagnostiskt testbatteri för KKS-patienter. Detta baserar de på att en 
högfrekvensnedsättning kan vara en bidragande faktor till KKS, dock inte den enda.      
 
I artikel 6 uppmättes signifikant mer dippar mellan 500-3000 Hz i alla åldrar hos 
dem med KKS som medverkade i studien. Artikelförfattarna presenterar att detta kan 
bero på genetiska faktorer. Frekvenserna 3001-8000 Hz visade på en större 
utbredning av dippar med stigande ålder, vilka kan ha uppstått genom till exempel 
ljudexponering.  
 
I artikel 7 presenteras det att de psykologiska effekterna på en hörselskada kan 
påverka taluppfattning i buller till en viss mån. Ett samband mellan psykologiska 
faktorer och hörselpåverkan kan påvisas. En kombination av en hörselnedsättning 
och psykologiska faktorer kan förvärra det upplevda besväret hos KKS-patienter. 
Hos några av KKS-gruppen var det efferenta auditiva systemet patologiskt. 
Försämrad kontralateral bortträngning av ljud indikerar på en nedsatt funktion av 
MOCS vilket kan vara en möjlig förklaring till dålig taluppfattning i buller för dessa.  
 
Mätningen DPOAE används i artikel 8 och utifrån resultatet av studien framför 
artikelförfattarna att mätningen kan vara en känslig metod vid diagnostisering av 
lokaliserade skador av cochleans funktioner. Detta även om ett normalt 
tonaudiogram föreligger.  
     
Sammanställning av artikelgrupp 2 
I två av studierna, 9 och 10, undersöks ett testbatteri för KKS. I artikel 10 tar 
artikelförfattarna upp tre nivåer där nivå 1 är en tidigare pilotstudie som redogörs för 
i de två ovannämnda studierna, nivå 2 är studie 9 och nivå 3 är studie 10. Utifrån 
dessa tre studier har det utformats och bekräftats ett testbatteri för utredning av KKS. 
De fyra tester1 som visade en skillnad mellan KKS och kontrollgrupp utgjorde 
testbatteriet tillsammans med en specialiserad klinisk intervju och ett kort 
frågeformulär som undersöker graden av KKS (9). Vid granskning av testbatteriet i 
artikel 10 fann man enbart sämre taltrösklar hos KKS och större upplevt handikapp 
men ingen signifikant skillnad mellan de andra testerna som utgör testbatteriet. Inga 
ändringar gjordes av det ursprungliga batteriet (10).  
 
I en studie, 11, jämförde de KKS-patienter med och utan familjehistoria av 
hörselproblem. De nämner inga direkta orsaker till syndromet men har kommit fram 
till att cochleära skador förekommer mer hos KKS-patienter som har en 
familjehistoria med hörselproblem. Utifrån de resultaten drog artikelförfattarna den 
slutsats att KKS kan bero på icke-könsbundet dominant arv som antingen kan 
uppkomma senare i livet eller med varierande uppkomst.  

                                                 
 
1 Se artikelmatris 
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Artikel 12 är en fallstudie som behandlar tre fall med olika hörseldiagnoser. Fall 1 
beskriver en 50-årig kvinna med hörselproblem med en lockkänsla i vänster öra. 
Audiogram visade på normal hörsel och kvinnan diagnostiserades med KKS. Efter 
ytterliggare mätningar kunde det dock konstateras att kvinnan förmodligen led av 
någon variant av Mb Menière. 
Fall 2 tar upp en 53-årig kvinna med hörselnedsättning vänster öra som följd av en 
övre luftvägsinfektion. Audioscan och DPOAE gav normala svar. Efter fyra år 
återvände kvinnan med ökad hörselnedsättning, tinnitus, domningar av vänster 
ansiktshalva och milda balanssvårigheter. Tonaudiometri visade på markant 
försämrade hörtrösklar och en magnetröntgen indikerade på ett Vestibulärt 
schwannom.  
Fall 3 handlar om en 23-årig kvinna som lidit av hörselproblematik sedan 12 års 
ålder. Audiogram visade på normala hörtrösklar och diagnosen KKS misstänktes. 
Vid utredning framkom det att både hennes pappa och äldre bror led av 
hörselproblem. Békésy och DPOAE visade en bilateral mellanfrekvensdipp. Samma 
mönster kunde påvisas efter mätningar hos både pappan och brodern vilket stödjer 
diagnosen av en icke-syndromal icke-könsbundet dominant hörselnedsättning. Hon 
hänvisades till hörselterapi.   
 
Artikel 13 lyfter i sin studie fram att det är viktigt för personal inom hörselområdet 
att de är insatta i problematiken kring KKS för att kunna ge de verktyg som krävs för 
coping. Att kunna ge patienter en bakgrund till deras syndrom är viktigt för 
utvecklingen av positiva copingstrategier. En förvirring kan uppstå hos patienten om 
den får beskedet att den har normal hörsel och inga medicinska fel, detta kan leda till 
att denne får ökad stress och rädsla för att problemet ska förvärras.  
 
Diskussion 
Diskussionen har delats upp i två delar, en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. 
 
Metoddiskussion 
Valet föll på att göra en litteraturstudie då vi ansåg det vara en bra metod för att 
kunna belysa det syfte och de frågeställningar vi ställt upp. Att systematiskt söka 
litteratur via databaser, som var tillgängliga via Örebro Universitetsbibliotek, var ett 
effektivt sätt att få fram information om ämnet. Samtidigt kan det innebära en 
begränsning då man eventuellt missar artiklar som inte finns med på just dessa 
databaser som fanns tillgängliga. Dock anser vi att det bortfallet täcks relativt bra då 
vi har gått igenom varje artikels referenslista och på så sätt hittat fler artiklar som är 
intressanta inom ämnet. 
 
Anledningen till att så få begränsningar gjorts är att ämnet är så smalt och vi ville få 
fram all tillgänglig information. Att göra fler begränsningar skulle kanske leda till 
ännu färre sökträffar än dem vi redan fått fram.  
 
Vissa artiklar var väldigt svåra att få tag på, men var av stort intresse för oss då vi 
haft tillgång till abstrakten. Vår handledare Claes Möller var då till stor hjälp med 
sina kontakter och möjlighet till att få fram artiklarna i fulltext.    
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När vi valde ut artiklarna som skulle användas i resultatdelen utgick vi från våra 
frågeställningar. Samtidigt stötte vi på artiklar som var intressanta för vårt syfte, men 
som inte besvarade våra frågor. För att få en så heltäckande bild av KKS som möjligt 
valde vi att ta med fem artiklar som vi i resultatet redovisade separat. 
 
Vid sökning av artiklar uppmärksammade vi att det fanns två författare som förekom 
ofta och som har skrivit mycket om KKS. Dessa två var Fei Zhao och Dafydd 
Stephens. De har skrivit mycket tillsammans men också på egen hand och med andra 
författare. För att inte enbart få deras synvinkel på syndromet har vi försökt att hitta 
studier med andra författare så att ämnet berördes ur olika uppfattningar. Detta anser 
vi ha lyckats med då de artiklar som valts ut haft olika författare. 
 
Vid kvalitetsbedömning av artiklarna var en faktor som vi tittade på hur tydligt 
artikelförfattarna redogjorde för sitt syfte och metod.  De artiklar som fått högst 
kvalitet har haft få mätningar medan de med lägre kvalitet hade många olika 
mätningar. När en artikel har färre mätningar blir det mer tydligt och överskådlig då 
det fokuseras mer på ett fåtal mätningars resultat. Vid många mätningar blir det 
svårare att hålla isär alla olika resultat enligt vårt tycke. 
 
När det gäller mätningarna har vi stött på väldigt många där en svensk översättning 
inte kommit till sin rätt. Vi valde därför att behålla den engelska benämningen på 
vissa mätningar för att inte missförstå vad det är för mätning och vad den går ut på.    
   
Resultatdiskussion    
Resultatet visar på att medelåldern hos de med KKS är relativt låg, runt 32 år. I en 
studie var medelåldern så låg som 22 år (Ferman, Verschuure & van Zanten, 1993). 
Detta är överensstämmande med dem som sökt sig till bland annat en hörselklinik på 
Karolinska universitetssjukhuset och blivit diagnostiserade med KKS, då de också 
varit yngre personer (Rosenhall, 2003).  
 
Att syndromet skulle vara kopplat till enbart yngre personer är inte bevisat, men i de 
studier vi tittat på är det mestadels yngre personer som medverkat. En anledning till 
detta kan vara att det är svårare att hitta äldre personer med normala hörtrösklar och 
att de ofta drar sig för att söka hjälp. Som Higson, Haggard och Field (1994) 
beskriver det kan yngre personer vara mer medvetna om sin hörselsituation då de har 
ett yrke som kanske kräver god hörsel. Detta leder till att de är mer beroende av sin 
hörsel för att fungera i sitt yrkesliv. I dagsläget är även stress vanligt förekommande 
då samhället ställer allt mer krav på individen och dess prestationer. Stressen kan 
påverka hörseln och så som Hinchcliffe (1992) beskrev KKS som en auditiv 
stressåkomma kan detta kanske vara en viktig faktor till orsaken av syndromet.  
Situationer som examinationer, skilsmässor och dödsfall kan framkalla stress och 
detta kunde ses i samband med utvecklandet av KKS enligt King och Stephens 
(1992).  
 
Ytterliggare anledningar som kan öka medvetenheten om ens hörselsituation kan 
vara en familjehistoria av hörselproblem eller en bakgrund av upprepade 
öroninflammationer. Har man en familjehistoria med hörselproblem så är man 
förmodligen mer uppmärksam på förändringar i sin egen hörsel. Zhao och Stephens 
(1999) framställer att KKS kan bero på genetiska faktorer som kan inverka på en 
degeneration av vissa strukturer i cochlean. Detta skulle kunna vara en möjlig 
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förklaring då flera studier har visat att många av dem som lider av KKS har 
hörselproblem i familj eller släkt (t.ex. Stephens & Zhao, 2000; King & Stephens, 
1992).  
Det är intressant det Ferman, Verschuure och van Zanten (1993) fann i sin studie att 
hela 70% av KKS-gruppen hade en bakgrund av upprepade öroninflammationer. 
Frågan som vi då ställer oss är om detta kan kopplas till att vara en bidragande orsak 
till KKS. Zhao & Stephens (2000) fick fram en grupp patienter med mellanöreskador 
som hade onormal komplians och mellanöretryck. Vi har svårt att förstå hur en sådan 
påverkan skulle kunna inverka på taluppfattningen då en konduktiv nedsättning 
oftast bara har en inverkan på ljudstyrkan och inte kvaliteten på ljudet. 
Det som nämnts ovan är förklaringar som pekar på att det är mest yngre personer 
som drabbas av KKS. Ingen av dessa har kunnat påvisas vara den enda eller rätta 
förklaringen till att det är mest yngre personer som drabbas av syndromet. De 
slutsatser som dragits i de olika studierna anser vi är rimliga förklaringar. Det är svårt 
att utifrån det resultat vi fått fram komma fram till något som skulle tala emot dessa 
eller komma på nya förklaringar.   
 
Medvetenhet om sin hörselsituation kan leda till att man tidigare söker hjälp för sina 
problem. Denna situation kan kanske vara ett tecken på ett förstadium till en ”vanlig” 
hörselnedsättning. Ett första tecken på att man kanske senare i livet kommer utveckla 
någon form av hörselnedsättning kan vara det som beskrivs som KKS. Önskvärt vore 
om man kunde följa upp en undersökningsgrupp som diagnostiserats med KKS och 
följa utvecklingen 20 år senare. På detta sätt skulle man då kunna undersöka om 
syndromet är ett förstadium till en hörselnedsättning eller inte 
 
Vid sammanställning av studierna har vi observerat att det är fler kvinnor än män 
som lider av KKS, i alla fall om man ser till antalet som deltar. Alla som deltagit i 
studierna är personer som själva sökt sig till hörselvården och blivit diagnostiserade 
med KKS. Det ligger mer i kvinnors natur att söka hjälp för sina åkommor 
(Socialstyrelsen, 2004). Detta kan vara en anledning till att det är mer kvinnor än 
män som deltar i studierna och att det kan finnas ett mörkertal av män som lider av 
KKS.   
Något som talar emot att syndromet skulle vara mer vanligt hos kvinnor är det som 
tas upp i studien av Stephens och Zhao (2000) och Kennedy, Wilson och Stephens 
(2006), nämligen att KKS kan bero på icke-könsbundet dominant arv. Detta innebär 
att förekomsten av syndromet är oberoende av kön. Vidare forskning skulle behövas 
för att utreda om syndromet i så fall skulle utvecklas lättare hos kvinnor än hos män. 
  
Majoriteten av studierna är gjorda i Storbritannien men fyra är utförda i andra länder 
som Nederländerna, Sydafrika och Japan. Dock visar resultatet på att även om 
studierna är gjorda i olika länder så används det fortfarande mer kvinnor än män i 
både KKS-grupp respektive kontrollgrupp. Detta skulle kunna styrka att syndromet 
drabbar fler kvinnor än män.  
 
Då det mest övergripande symptomet är svårighet att uppfatta tal i buller är det 
märkligt att bara 3/8 studier har valt att genomföra tal-i-brus mätning. Vi anser att 
denna mätning borde vara en del i utredandet av KKS eftersom den kan mäta 
nyckelsymptomet till syndromet. Vi ställer oss lite frågande till hur personerna 
diagnostiserats med KKS. Utifrån de olika studierna finns det olika kriterier som 
personer måste uppfylla för att få diagnosen KKS. De olika kriterierna kan vara: 
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normala hörtrösklar, klaga på dålig taluppfattning i buller, ingen tinnitus eller yrsel, 
otoskopering utan anmärkning, vid tympanometri typ A-kurva, inga centrala 
nervsystemsåkommor och inget intag av ototoxiska läkemedel. Om dessa kriterier 
blir uppfyllda är det då säkerställt att en person verkligen lider av KKS? Vi uppfattar 
det lite som att när man inte riktigt vet eller kan komma längre i utredningen av 
patienten så sätts diagnosen KKS. Detta för att det är det enda som passar in, men att 
man fortfarande inte riktigt vet vad det innebär. Även efter vi har läst mycket om 
KKS så är det svårt att få grepp om syndromet då det inte finns några säkerställda 
mätningar för utredning, vilka orsaker det kan finnas och hur man behandlar det.  
 
Eftersom att det är svårt att diagnostisera KKS är det många personer som får 
beskedet att då de har normala hörtrösklar så är det lika med normal hörsel och inga 
vidare åtgärder görs. Detta grundar sig också i okunskap hos personal som jobbar 
inom hörselvården. Det här belyser Pryce (2006) i sin studie och påvisar därmed 
vikten av att uppdatera sina kunskaper inom området. Detta för att personen som 
söker för sina hörselproblem tas på allvar och får bästa möjliga vård. I Sverige är det 
cirka 150 000 nya patienter som söker sig till hörselvården per år (C. Möller, 
personlig kommunikation, 14 maj, 2007). Detta innebär att mellan 1500-7500 (1-5 
%) människor skulle kunna diagnostiseras med KKS i Sverige per år. Det här skulle 
betyda att ett stort antal patienter blir missförstådda och inte tas på allvar då de 
möjligtvis lider av syndromet.  Detta är ännu en viktig anledning till att kunskapen 
sprids inom hörselvården så att patienterna får rätt bemötande. Det som fallstudien av 
Kennedy, Wilson och Stephens (2006) vill påvisa är att trots att personer kan ha 
liknande symptom så kan det leda till tre olika diagnoser. KKS kan därför ses som en 
uteslutningsåkomma där man försöker utreda och utesluta andra sjukdomar eller 
tillstånd. 
 
Som man kan se av resultatet så har de olika författarna kommit fram till en mängd 
olika orsaker till KKS. Det varierar från att vara till exempel cochleär påverkan till 
att vara funktioner på central nivå som orsakar syndromet. Detta gör syndromet än 
mer komplext. I artikeln av Zhao och Stephens (2000) har de kommit fram till så 
många som sju olika orsaker. En av orsakerna är hörselnedsättning i kombination 
med psykologiska problem. De nämner också att man inte kan avgöra huruvida om 
det är hörselnedsättningen som påverkar det psykologiska eller om det är tvärtom. 
Detta kan man dra paralleller till det psykosomatiska tillståndet som innebär att man 
har kroppsliga symptom som beror på psykiska orsaker. Man kan då fråga sig om det 
är så att KKS kan vara en psykosomatisk åkomma. Det här skulle innebära att de 
som lider av KKS i grund och botten lider av psykologiska problem som tar sig i 
uttryck på hörseln. 
 
Utifrån alla mätningar som gjorts för att försöka hitta fynd som kan tala för en möjlig 
orsak till KKS så har det inte framkommit några sådana ännu. För oss är det lättare 
att ta till sig att orsaken skulle bero på psykologiska problem eller stress som tar sig i 
uttryck som hörselproblem.  Detta för att inga bevis på var orsaken till syndromet 
sitter har kunnat påträffas hittills och eftersom man inte kunnat fastställa någon 
specifik orsak efter alla dessa olika mätningar. Då känns det för oss mer rimligt att 
det skulle vara yttre påfrestningar som leder till bland annat psykologiska  problem 
och stress som resulterar i KKS. 
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Man kan fundera kring att studierna har kommit fram till så många olika orsaker till 
syndromet. Detta skulle kunna indikera på att det är en mängd olika sjukdomar som 
klumpats ihop till en eller att ingen egentligen har en aning om vad det är.    
 
Slutsats  

Man kan se en tendens till att yngre personer, främst kvinnor, drabbas av KKS. Det 
är dock oklart över vilka mätningar som kan användas vid utredning och vilka 
orsaker syndromet har. Det vi anser att personer inom hörselvården ska ta med sig av 
detta arbete är vikten av att lyssna på patienten och ta dem på allvar. De slutsatser vi 
kan dra utifrån detta arbete är att forskningen på området har kommit en bra bit på 
väg men det behövs ytterligare forskning kring KKS för att säkert kunna fastställa 
syndromet. 
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