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Sammanfattning  
I ett audionomperspektiv gjordes en litteraturstudie av transponering av frekvenser 
som teknik i hörapparater. Relevant information från vetenskapliga artiklar valdes för 
att beskriva när det kan vara aktuellt med denna anpassning och vilka ljudsituationer 
som kan förbättras. Vid frekvenstransponering flyttas inkommande frekvenser från 
ett frekvensområde till ett annat frekvensområde vid utsignal. Flera tidigare studier 
har gjorts med olika anpassningar av denna teknik och de flesta av dem visade på 
problematik, t ex ett alltför onaturligt ljud. Senare studier visade på att tekniken kan 
passa för personer med svåra diskantnedsättningar där förstärkning inte räcker till, 
men att det var viktigt att anpassa tekniken individuellt och att träna på användandet. 
Individuell anpassning innebär att transponering börjar vid en startfrekvens som 
motsvaras av en persons döda regioner i innerörat. Studier visade att lyssnings-
situationer som fågelkvitter och musik var de situationer där personer först ansåg sig 
uppleva nytta med tekniken. Efter träning kunde tekniken upplevas som fördelaktig 
även vid tal. En hörapparat med frekvenstransponering kan vara motiverad där 
fungerande hörsel endast finns i basområdet. Den kan vara ett icke operativt 
alternativ till cochleaimplantat (CI) för vissa personer och även ett alternativ vid 
öppen anpassning för de med svår diskantnedsättning. 
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1. Bakgrund 
I våra möten med andra människor är vi till stor del beroende av vår hörsel för att 
kunna kommunicera med varandra. När hörseln försämras blir det allt svårare att 
uppfatta det som sägs. Genom det naturliga åldrandet försämras våra hörselorgan 
successivt. Detta är en vanlig orsak till att vi hör sämre och heter presbyacusis 
(åldersnedsättning) (Arlinger, Jauhiainen & Hartwig Jensen, 2007). Andelen 
personer som har en hörselnedsättning ökar med stigande ålder (se tabell 1). Det 
finns flera olika hörselnedsättningar och dessa kan grupperas på en mängd sätt. 
 
 
Tabell 1 Personer med självskattad hörselnedsättning i Sverige 2005 

  

Åldersgrupp 
 

 

Andel personer med hörselnedsättning (%) 
 

 

    
 16 - 24 5,3  

 25 - 34 7,1  

 35 - 44 10,9  

 45- 54 12,6  

 65- 74 18,3  

 75-84 26,5  

 Totalt 14,2  

 

Källa:   Ohälsa och vård efter region, ålder, kön, hälsoindikator och tid.  
 Statistiska Centralbyrån, 2008. 
 
 
1.1  Hörselnedsättning 
Hörselnedsättningar kan delas in i olika grupper, dels efter orsak, typ och var skadan 
befinner sig och graden av nedsättning. Orsaken till en hörselnedsättning kan vara 
antingen ärftlig, förvärvad eller okänd. En hörselskada kan bero på medfödda 
missbildningar, förlossningsskador, fysiska yttre skador eller olika sjukdomar 
(Anniko et al., 2001). En förvärvad skada kan orsakas av bullerexponering eller ett 
impulsljud. Det finns en mängd ämnen som är ototoxiska, det vill säga skadliga för 
hörseln. Ototoxiska ämnen finns bland annat i vissa läkemedel (SAME, 1990).  
 
De typer som finns är konduktiv hörselnedsättning och sensorineural hörsel-
nedsättning. Konduktiv hörselnedsättning orsakas av ett ledningshinder och är en 
skada som finns någonstans i hörselgången och/eller längs mellanörat fram till 
innerörat. Sensorineural hörselnedsättning kan vara en skada i innerörats hörselorgan 
cochlea (snäckan) eller innanför snäckan i hörselnerven på väg upp till hörselcentrum 
i hjärnan. När skadan befinner sig i snäckan kallas det en cochleär hörselnedsättning. 
Sitter skadan innanför snäckan på hörselnerven kallas det en retrocochleär 
hörselnedsättning. Var skadan befinner sig i hörselsystemet delar in skadorna i 
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mellanöreskador och inneröreskador (Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2000). 
Graden av hörselnedsättning beskrivs vanligtvis som mild, måttlig, uttalad och svår. 
Dessa motsvaras av de engelska beteckningarna mild, moderate, severe och profound 
(Roeser et al, 2000). 
 
En cochleär hörselnedsättning, i form av presbyacusis eller bullerskada, med en ned-
sättning i diskanten är den vanligast förekommande hörselnedsättningen (SAME, 
1990). Vid svåra hörselnedsättningar är det vanligen i diskanten som nedsättningen 
är störst (Smeds & Leijon, 2000). Det finns hörselnedsättningar där de inre hår-
cellerna i snäckan inte kan skicka ljudsignaler vidare för vissa frekvenser. De 
områden där de inre hårcellerna inte fungerar alls, eller mycket litet, kallas döda 
regioner (Moore, 2004). Döda regioner förekommer ungefär i 59 % av fallen för 
vuxna personer med sensorineural hörselnedsättning med trösklar större än 70 dB HL 
(Vinay & Moore, 2007). En hörselnedsättning är en form av dold funktionsned-
sättning och våra sätt att hantera situationen att ha en funktionsnedsättning varierar 
stort. 
 
 
1.2  Problem och konsekvenser av en hörselnedsättning 
Konsekvenserna av en hörselnedsättning kan vara gemensamma mellan personer, 
men upplevelsen av hörselnedsättningen är individuell och beror mycket på i vilka 
lyssningssituationer en person befinner sig i. Frekvensområdet där vi uppfattar tal 
finns inom 125-8000 Hz (Smeds & Leijon, 2000) och för att vi ska uppfatta vad som 
sägs är hela området viktigt. Talljuden för våra vokaler och konsonanter befinner sig 
i olika frekvensområden vilket illustreras i vad som kallas talbananen (se figur 1). I 
frekvensområdet 4-8 kHz uppfattas t.ex. talljuden för konsonanterna s, f och t 
(Arlinger, 2007, Bauer, Plinge & Finke, 2001). I svenska språket förekommer 
talljudet s med 5,3 %, f med 1,8 % och t med 6,7 % av talljuden i detta område. Om 
dessa talljud förväxlas eller inte uppfattas uppstår problem att tolka många av våra 
vanliga ord, exempelvis det, som och för. Dessa ord finns bland våra tio vanligast 
förekommande ord (Sigurd, 1991).  
 

 
Figur 1. Talbananen  Källa: Hörselskadades Riksförbund, 2008. 
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En nedsatt taluppfattning till följd av en hörselnedsättning kan innebära stora 
svårigheter att lära sig språk och begränsar social samvaro. En hörselnedsättning kan 
även påverka möjligheter att ta del av utbildning och att klara sitt arbetsliv (Tye-
Murray, 2004). Att inte uppfatta ljud kan ge konsekvenser som är förenade med 
risker. Olika varningsljud kan bli svårare att uppfatta. Det är till exempel vanligt att 
brandvarnare har en signal som är högfrekvent. En annan riskfylld situation kan vara 
att vistas i trafik, där även vår hörsels funktion att avgöra varifrån ljud kommer är 
viktig. 
 
Taluppfattningen är inte direkt proportionell mot hörselnedsättningen, den varierar 
för olika individer. Även jämförelser mellan de med hörselnedsättning och normal-
hörande visar på stora individuella skillnader. Dessa skillnader beror på den totala 
perceptionsförmågan att uppfatta tal. I denna förmåga finns förutom hörseln även 
kognitiv förmåga, språklig kunskap och färdighet i att läsa på läppar (Huttunen et al., 
2007). De personer som har en svår hörselnedsättning redan vid 4 kHz har i många 
fall stora svårigheter att uppfatta det som sägs, då de högfrekventa konsonantljuden 
inte alltid uppfattas (Kuk et al., 2007). Om det förekommer lågfrekvent bakgrunds-
ljud maskerar detta högre frekvenser, vilket gör att ett samtal med flera personer 
närvarande vanligen upplevs svårare än att tala med en person (Smeds & Leijon, 
2000). 
 
Vid en hörselrehablitering är den vanligaste formen av tekniskt hjälpmedel en 
hörapparat med förstärkning, vilket hjälper många men inte alla. Förekomst av döda 
regioner i innerörat innebär att frekvenserna i de regionerna inte kan uppfattas trots 
förstärkning. När det vid en hörselnedsättning finns döda regioner kan en 
förstärkning av ljud i detta frekvensområde innebära en störning av inkommande ljud 
i fungerande frekvensområden, så att taluppfattningen minskar (Kuk et al., 2007). 
Med tanke på de konsekvenser en svår diskantnedsättning ger i nedsatt taluppfattning 
behövs en utveckling av hjälpmedel som passar denna grupp av patienter. 
 
 
1.3  Hörapparatanpassning 
När en audionom ska välja ut en hörapparat till en patient finns flera aspekter att 
tänka på. Hörapparatens modell och funktioner skall passa patientens behov och 
hörsel. Tillsammans med patienten finns en strävan att uppnå en god taluppfattning 
för patienten i dess individuella lyssningsmiljö. Hörapparater av diverse fabrikat har 
olika tekniker för sin signalbehandling. De har även en uppsättning funktioner som 
kan väljas och olika inställningar kan göras i hörapparaten vid en anpassning (Smeds 
& Leijon, 2000). 
 
Riktlinjerna för när man kan säga att en person är i behov av en hörapparat är inte 
entydiga. Det är idag vanligt att man använder hörtrösklar större än 40 dB HL och 
obehagsnivåer mindre än 90 dB HL som riktlinjer för när det kan tänkas finnas 
behov av hörapparat (Smeds & Leijon, 2000). Det förekommer en gräns för 
hörapparatsanpassning vid hörtröskel större än 50 dB i vissa landsting. Personens 
motivation är en viktig faktor som räknas in och att personen själv känner att ett 
behov av hjälpmedel finns. 
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Hörselskadade med en svår hörselnedsättning i högfrekvensområdet har ofta svårt att 
uppfatta de ljud som befinner sig inom detta område även om de har en hörapparat. 
En orsak till det är hörapparatens otillräckliga förstärkningsmöjligheter. En annan 
orsak är att det kan uppstå återkopplingsproblematik vid hög förstärkning. Ytterligare 
problemområden är att signalbehandlingen inte räcker till för den störning buller ger 
och att ljudkänslighet ger obehag. Det finns en teknik för signalbehandling i 
hörapparater som avser att överbrygga dessa problemområden som konventionella 
hörapparater har. Denna teknik bygger på frekvenstransponering. 
 
 
 
2. Inledning 

Inspiration till den här studien och dess ämne fick vi av en handledare på en 
audiologisk klinik där praktik utförts tidigare under vår utbildning. Handledaren var 
där engagerad i ett projekt som gick ut på att anpassa en hörapparat med frekvens-
transponering till några patienter. Frekvenstransponering flyttade inkommande 
högfrekventa signaler till ett lägre frekvensområde. Patienterna som valdes ut till 
projektet hade en svår hörselnedsättning i diskanten. Patienterna hade testat sin 
hörsel med hörapparat före anpassningen och sedan igen efter några månaders 
träning med frekvenstransponering i hörapparaterna. Ännu ett testtillfälle skulle 
göras efter ytterligare några månaders användning med hörapparaterna. Några av 
patienterna upplevde att de hörde ”mer” ljud, ljud som de inte hört på länge. Någon 
gav exempel som mikrovågsugnens pling när den är klar, en annan upplevde 
fågelkvitter igen och några av dem upplevde porslinsskrammel. Ljudet beskrevs som 
lite ekande, läspande och att det innehöll en efterklang (R. Göransson, personlig 
kommunikation, 18 mars, 2008). 
 
Vid den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi uppfattningen att frekvens-
transponering var en relativt okänd signalbehandling bland audionomer. Därför 
upplevde vi att behov fanns att sammanställa forskning inom området, vilket även 
motiveras av audionomens etiska kod som innehåller krav att följa utvecklingen av 
forskning inom hörselvetenskap (Svaf, 2001). Vi blev nyfikna på vad frekvens-
transponering är och hur långt tekniken idag nått för att möjliggöra denna signal-
behandling i en hörapparat. Frekvenstransponering som form av signalbehandling 
väckte först tankar att det lät som en logisk lösning och som en användbar teknik att 
minska hörapparaters begränsningar. Samtidigt var det lätt att inse att denna teknik 
kunde ha sina nackdelar då den inte är vanlig idag. 
 
 
2.1  Frekvenstransponering 
När vi började söka kunskap om frekvenstransponering kom vi i kontakt med olika 
benämningar på engelska för denna signalbehandling. Förutom frequency 
transposition (frekvenstransponering) hittades frequency shifting (frekvens-
förflytttning), transposing (transponering) och frequency compression (frekvens-
kompression). Frekvenskompression bör inte förväxlas med amplitudkompression 
som är en annan form av komprimering av ljudet, som betyder att man komprimerar 
ljudvolymen (Dillon, 2001). En mer vardaglig benämning av tekniken har träffats på 
som komplement i löptexten i artiklar, nämligen frequency lowering (sänkning av 
frekvenser).  
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De olika benämningarna förklaras med att de representerar olika typer av teknik som 
använder sig av frekvenstransponering. Dessa olika tekniker har två saker gemen-
samt. Dels att göra högfrekventa ljud hörbara genom att flytta ljuden till lägre 
frekvenser där hörseln fortfarande finns kvar och kan registrera de inkommande 
ljuden. Dels att de har utvecklats i syfte att förbättra lyssningssituationen för personer 
med hörselnedsättning. Det finns en sammanställning över tidigare forskning av 
Braida et al. (1980) som redogör för olika signalbehandlingsprocesser och där studier 
med avsikt att utveckla frekvenstransponering finns beskrivna. 

 
En tidig teknisk lösning från 1939, heter Vocoding. Det är ett sätt att återskapa 
talsignaler på syntetisk väg i ett analys-syntes system. Systemet består av en 
analysdel och en syntesdel som har ett antal filter. Filtren i analysdelen bearbetar 
talsignalen och skickar sedan information om den energi som finns i varje 
filter/frekvensband vidare till en sinusvågdetektor. När den bearbetade talsignalen 
kommer till syntesdelen återskapas talljud, och genom att välja syntesfilter som 
motsvarar lägre frekvenser än de filter som finns i analysdelen kan en sänkning av 
frekvenser ske. En vocoder kan ha olika antal filterband/frekvensband (Braida et al., 
1980). 
 
Johanssons teknik för transponering kom 1959 och fanns i en kroppsburen 
hörapparat, Oticon TP72 (Rees & Velmans, 1993). Johanssons (Braida et al., 1980) 
transponeringsapparat hade ett högpassfilter som släppte igenom signaler över 3 kHz 
och en bärsignal vid 4,5 kHz för att flytta ljuden till lägre frekvenser. Flyttning av 
frekvenser skedde från 3,0-4,5 kHz till 1,5-0 kHz och från 4,5-6,0 kHz till 0-1,5 kHz. 
De flyttade ljuden förstärktes och lades till de förstärka signaler som redan fanns i 
frekvensområdet. 
 
Velmans utvecklade Johanssons transponeringsteknik till en metod som kallades 
FRED (frequency recoding). Denna transponeringsteknik delar vid 4 kHz insignalen 
till låg- eller högpassfilter. Högpassfiltret släpper igenom signaler över 3 kHz och en 
bärsignal finns vid 4,5 kHz för att flytta ljuden till lägre frekvenser. I en modulator 
sänks frekvenserna i högpassfiltret med 4 kHz nedåt i frekvensled och blandas med 
frekvenserna från lågpassfiltret (Braida et al., 1980). Signaler flyttas från 4-8 kHz till 
0-4 kHz och den flyttade signalen behåller då sin spektrala vågform (envelope). 1973 
fick Velmans patent på en hörapparat med FRED (Rees & Velmans 1993).  Vid en 
studie av Rees & Velmans (1993) provades FRED under 10 månader på åtta 
studenter med svår diskantnedsättning sedan födseln. Resultaten visade enligt dem på 
signifikant förbättrad konsonantdiskrimination. 
 
Proportionell frekvenssänkning innebär att en insignal som har den övervägande 
delen av sin akustiska energi över 2,5 kHz sänks i frekvensled. Hur stor sänkningen 
är avgörs av en individuell faktor som en audionom väljer beroende på personens 
hörsel (hörbart område). Denna faktor kallas transponeringskoefficient och kan 
väljas mellan 1-5. Väljs faktorn till 4 betyder det att utsignalens bandbredd är en 
fjärdedel av den ursprungliga insignalen. Insignaler under 2,5 kHz förstärks utan 
frekvenstransponering (Rosenhouse, 1990, Davis-Penn & Ross 1993). TranSonic var 
en kroppsburen hörapparat och ImpaCT en bakomörat hörapparat med denna teknik 
(Rosenhouse, 1990, Davis-Penn & Ross 1993). I en studie av Davis-Penn och Ross 
(1993) provade fyra barn TranSonic FT 40 under ett antal månader. Alla barn visade 
en klar förbättring i de olika testerna som utfördes när de hade TranSonic FT 40. 
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Föräldrarna beskrev olika ljud som barnen hörde. Några hörde telefonsignal, dörr-
klocka, biltuta, ambulanssiren och diskmaskin. Ett av barnen klagade över ljudet från 
kastruller och karotter som skramlade i köket. Två av barnen förbättrade sitt eget 
uttal av olika talljud genom att de hörde fler talljud när andra talade med dem (Davis-
Penn & Ross, 1993). 
 
Vid frekvenskompression flyttas det inkommande ljudet och trycks ihop 
(komprimeras). Detta innebär att de olika deltonernas inbördes förhållande förändras. 
Deltonerna hamnar tätare ihop (Simpson et al., 2005, Simpson et al., 2006). 
 
I nuläget finns frekvenstransponering i ett system som kallas Audibility Extender. 
Där analyseras den inkommande signalen både spektralt och temporalt, med hänsyn 
till användarens hörsel för att avgöra vad i insignalen som utgör det spektrum som 
ska transponeras och hur mycket. En funktion för signal/brusförhållande väljer ut vad 
som är en signifikant insignal. Vid den frekvens där användarens hörtröskel är större 
än 70 dB börjar frekvensområdet som ska transponeras nedåt i frekvensled till vad 
som kallas målregionen (se figur 2). Målregionen utgörs av den övre delen av det 
område där användaren har hörsel som kan ha nytta av förstärkning. Den 
transponerade signalen överlappas (egen översättning) och blandas med resten av 
insignalen (se figur 3) (Andersen, 2008). 
 

 

 
      Figur 2. Målregion.             Källa: Widex, 2008. 

 

 

 
       Figur 3. Transponering.   Källa: Widex, 2008. 
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2.2  Syfte 
Syftet är att sammanställa kunskap om frekvenstransponering som kan vara till nytta 
för audionomer vid hörapparatanpassning.    
 
 
2.3  Frågeställningar 
När kan det vara aktuellt att använda frekvenstransponering som teknik i hör-
apparater vid hörapparatsanpassning?  

Vilka ljudsituationer kan bli förbättrade när man använder frekvenstransponering i 
hörapparater? 
 
 
 
3. Metod 

3.1  Vetenskaplig ansats 
Den metod som valdes att arbeta efter var en systematisk litteraturstudie. 
Vetenskapliga artiklar har studerats i en deskriptiv ansats utifrån ett positivistiskt 
angreppssätt genom att grunda våra antaganden på tidigare framforskad fakta. 
 
 
3.2  Urvalskriterier 
Artiklar som inte var äldre än 10 år inkluderades i studien. Artiklarna skulle vara 
skrivna på svenska eller engelska. De skulle innehålla studier på människor. 
 
 
3.3  Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklarna som användes i studien söktes i olika databaser. 
Databaser som användes var Medline, Elin@örebro och PubMed. De sökord som 
användes var transpos* (* betyder trunkering), frequency compression, och 
frequency shifting. Sökorden kombinerades med hearing för att avgränsa området. 
Resultaten av sökningen (se tabell 2) gav 181 träffar. Av dessa 181 blev det efter 
granskning 13 kvar som ingår i vår studie. 

 
Tabell 2 Artikelsökningar 

Sökordskombination Databas Träffar Urval 
 
transpos* OR 
“frequency compression”  OR 
“frequency shifting” AND 
hearing 
 

 
Medline  

     Inkluderar: 
    Your Journals@Ovid 
    AMED  
    CINAHL (to Dec W 1 2007) 
    Ovid MEDLINE(R) ( to Jan W 4 2008) 

 
128 

 
13 

 
PubMed 10 0 

 
 Elin@örebro 43 0 
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3.4  Val av litteratur 
Alla träffar på sökorden gicks igenom manuellt och en första gallring gjordes utifrån 
artiklarnas titel. De artiklar som innehöll orden cochleaimplantat (CI), incus eller 
operation i titeln exkluderades från studien. Dubbletter sorterades bort. Kvar blev 36 
stycken artiklar som bedömdes skulle kunna vara relevanta för ämnet utifrån dess 
rubrik. Sammanfattningarna på de framtagna artiklarna lästes igenom för att 
relevansen mot det valda ämnet skulle kunna bedömas. De artiklar som bedömdes 
som relevanta blev till antalet 14. De artiklar som ansågs relevanta lästes sedan i sin 
helhet för att ytterligare bedömas utifrån valt ämne och kvalitet. En artikel (Douglas, 
2004) valdes bort då den hade låg kvalitet. En manuell sökning gjordes sedan i de 
utvalda artiklarnas referenslistor. De artiklar som utifrån dessa referenslistor var 
vanligt förekommande och verkade relevanta söktes via databaser och Internet. 
Abstrakten lästes igenom för att kunna bedöma relevansen för ämnet. Inga av de 
artiklar som hittats via referenslistor bedömdes som relevanta och de exkluderades 
från litteraturstudiens resultat.   
 
 
3.5  Värdering och analys av litteratur 
Varje artikel granskades kritiskt utifrån en kvalitetsmall (bilaga 1) som modifierades 
efter Forsberg och Wengströms (2003) checklistor. När artiklarna granskades följdes 
några huvudlinjer: syfte, resultat och struktur. Även artiklarnas validitet och relia-
bilitet granskades och genom detta bildades en uppfattning av artiklarnas kvalitet. 
När artiklarna bedömdes och rangordnades efter kvalitet användes en trestegsskala 
enligt graderna hög, medel och låg. De artiklar som hade ett syfte, en inledning, en 
metodbeskrivning och resultat- och metoddiskussion som hängde ihop och höll en 
bra struktur bedömdes till hög kvalitet. Artiklar som på något sätt brast i någon av de 
tidigare uppräknade delarna bedömdes till medel kvalitet. Låg kvalitet bedömdes de 
artiklar ha som inte följde strukturen för vetenskapliga artiklar överhuvudtaget. 
Artiklar av låg kvalitet exkluderades. Samtliga resultat är sammanställda från 13 
artiklar och presenteras i tidsordning med yngst och hög kvalitet först i en samman-
fattad form i en artikelmatris. Där redovisas artiklar, syfte, deltagare, mätmetod, 
resultat och kvalitet. Ordförklaringar finns tillgängliga (se bilaga 2). I studien 
redovisades alla resultat objektivt. Inga resultat undanhölls från studien. 
 
 
3.6  Etiska aspekter 
Forskningsetiska principer studerades noggrant innan arbetet påbörjades (Veten-
skapsrådet, 2007). Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien följer forskningsetisk 
tradition och/eller har innehållit en etisk diskussion. Studiernas framforskade fakta 
har granskats innan publicering i vetenskapliga tidskrifter. Två artiklar är publicerade 
i andra tidskrifter som inte är vetenskapliga, de artiklarna är skrivna av Kuk, Peeters, 
Keenan och Lau (2007) och Kuk, Korhonen, Peeters, Keenan, Jessen och Andersen 
(2006). Inget tillstånd till studien söktes hos någon forskningsetisk kommitté då detta 
arbete var en genomgång av tidigare utgivet material. Tillstånd att använda bilden i 
figur 1 inhämtades hos Hörselskadades Riksförbund (2008). Tillstånd att använda 
bilderna i figur 2 och figur 3 inhämtades hos Widex (2008). 
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4. Resultat 
 
Tabell 2. Redovisning av de artiklar som inkluderats i studien. Frekvenstransponering förkortas med FT 
Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

Kuk F. Peeters H. Keenan 
D. Lau C. 
 
Use of frequency 
transposition in a thin-
tube open-ear fitting 
 
2007 

Att bestämma 
effektivitet av en 
algoritm för FT, 
AE (Audibility 
Extender, finns i 
Widex Inteo). 

13 deltagare med 
bilateral diskant-
nedsättning. 
Individuell 
startfrekvens för 
transponering (en 
3200 Hz, resten 
4000 Hz). 

Test 1. Deltagarna använde 
hörapparat med AE hemma 
i två veckor. FT: en oktav 
av ljud vid startfrekvens, 
ned en oktav i frekvensled. 

Test 2. Talmätning med 
enstaviga nonsensord 
med/utan AE i hörapparat 
vid 30 dB och 50 dB. 

Test 3. Deltagarna lyssnade 
på olika ljud: fågelläten, 
musik och kvinnlig talare 
med/utan AE i hörapparat. 
 

Test 1. Sju deltagare använde AE 80 % av tiden. Fem 
deltagare 70 % av tiden. En deltagare 50 % av tiden. 
 
Test 2. Deltagarna fick signifikant bättre poäng vid 30 
dB och 50 dB när de använde AE i hörapparaten. 
Förbättringen var större vid 30 dB. 
 
Test 3. Andel som föredrog AE på vid fågelläte 88 % 
av tiden, musik 65 % av tiden och kvinnlig talare 30 % 
av tiden. 
 
Övergripande resultat: 11 av 13 deltagare upplevde 
AE som acceptabelt eller bättre än konventionell 
hörapparat. 
 

Hög 

Robinson J. D. Baer T. 
Moore B. C. 
 
Using transposition to 
improve consonant 
discrimination and 
detection for listeners 
with severe high-
frequency hearing loss 
 
2007 
 

Att prova en 
algoritm för FT för 
att förbättra 
diskrimination av 
konsonantljud. 

Sju deltagare med 
nästan symmetriska 
audiogram (sex 
bilat hns, en unilat 
hns), med diskant-
nedsättning. Det 
fanns kännedom 
om döda regioner. 
 
En deltagare 
tillkom vid test 2. 

Konsonantdiskrimination:  
Test 1. Inspelade 
nonsensord, VCV, som 
transponerats efter 
individens hörsel. 
 
Test 2. Som tidigare, men 
med ordpar med /s/ och /z/ 
på slutet istället för 
nonsensord.  
 

Test 1. De flesta deltagarna fick förbättrad 
konsonantdiskrimination. Några av dem signifikant 
förbättring. 
 
Test 2. FT ökade identifikation av /s/ och /z/, 
signifikant för fem st.  
 
Övergripande resultat: Två av åtta fick en signifikant 
förbättring totalt med FT. Ingen visade någon 
försämring totalt med FT. 

Hög 
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Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

Simpson A. Hersbach A. 
A. McDermott H. J.  
 
Frequency-compression 
outcomes in listeners 
with steeply sloping 
audiograms 
 
2006 
 

Att undersöka om 
frekvens-
kompression (FT) 
kan vara till nytta 
för personer med 
brant fallande hns.  

Sju deltagare med 
sensorineural hns, 
varav fyra var 
hörapparat-
användare och tre 
var det inte.  
 
 

Ljud ovanför 1600 Hz 
förstärktes och flyttades till 
lägre frekvens och ljud 
nedanför 1600 Hz 
förstärktes bara.  
 
Test 1. Tal i tyst miljö  
CNC listor, enstaviga ord. 

Test 2. Tal i tyst miljö 
konsonantljuden a-c-a. 

Test 3. Tal i brus  
känna igen meningar. 
 
APHAB fylldes i efter att 
deltagarna använt FT i sina 
hörapparater 4-6 veckor. 

Test 1. Ingen av deltagarna visade på någon signifikant 
förbättring av sina resultat med FT i hörapparaten. 

Test 2. Ingen av deltagarna visade på någon signifikant 
förbättring av sina resultat med FT i hörapparaten. 

Test 3. En deltagare visade på signifikant förbättring 
av sina resultat med FT i hörapparaten. Fyra deltagare 
visade inte signifikant förbättring av sina resultat med 
FT i hörapparaten. Två stycken kunde inte delta i testet 
pga. för dåliga resultat i test 1 och test 2. 

När APHAB svaren räknades ihop fick fyra av 
deltagarna högre poäng när de använde konventionell 
hörapparat utan FT.  
 
Övergripande resultat: Resultaten visar på begränsad 
nytta för deltagarna i testet. Deltagarna uppskattade 
konventionell hörapparat bättre. 

Hög 

Baskent D. Shannon R.V. 
 
Frequency transposition 
around dead regions 
simulated with a 
noiseband vocoder 
 
2005 
 

Att simulera olika 
storlek av döda 
regioner på 
normalhörande och 
prova FT till olika 
frekvensområden. 

Sju normalhörande 
(hörtrösklar bättre 
än 20 dB HL 
mellan 125 Hz – 8 
kHz) deltagare. 

FT till området där döda 
regioner inte fanns. 

Taluppfattning mättes med 
stimuli av /h/-vokal-/d/ och 
/a/-konsonant-/a/ via 
högtalare i fritt fält. 

När de döda regionerna simulerades vid mitten/toppen 
av cochlea blev taluppfattningen sämre än vid döda 
regioner i nedre delar av cochlea.  
Bäst resultat för konsonantuppfattning gavs med FT 
vid större döda regioner i mitten/toppen av cochlea och 
för vokalljud vid döda regioner i toppen. 
För både vokal- och konsonantljud minskade 
uppfattningen om döda regioner fanns i nedre delar av 
cochlea och vokaluppfattningen minskade om området 
av döda regioner var litet vid mitten/toppen. 
 
Övergripande resultat: Resultaten visade att talupp-
fattningen ökade signifikant för de olika kombina-
tionerna av storlek av döda regioner med FT till olika 
frekvensområden. 

Hög 
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Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

Simpson A. Hersbach A. 
A. McDermott H. J.  
 
Improvements in speech 
perception with an 
experimental nonlinear 
frequency compression 
hearing device 
 
2005 
 

Test A: Att 
utvärdera frekvens-
kompression (FT) i 
hörapparat jämfört 
med konventionell 
hörapparat. 
 
Test B: Att se om 
de som i test A 
visade signifikans 
för FT kunde få 
liknande resultat 
utan FT i hörapp. 
men istället med en 
extra förstärkning i 
övre diskanten. 

Test A: 17 st 
Test B: 5 st 
De hade mild till 
svår hns. 
De var vana 
hörapparat-
användare som 
deltagit i liknande 
test tidigare. 
 

Varje deltagare fick en 
brytpunkt där FT skulle 
starta utifrån sin 
hörselkurva. Variationer låg 
mellan 1 kHz till 2,5 kHz. 
Över denna brytpunkt 
förstärktes ljud och 
flyttades till lägre frekvens 
och nedanför brytpunkten 
förstärktes ljudet bara. 
 
Tal i tyst miljö 
CNC listor, enstaviga ord 
 

Test A Åtta deltagare visade på en signifikant 
förbättring i sina resultat med FT i hörapparaten. Åtta 
deltagare visade inte på någon signifikant förbättring 
och en deltagare visade på en signifikant försämring 
med FT i hörapparaten.  

Test B Alla deltagare fick liknande resultat som de 
hade med konv. hörapp. när de använde hörapparater 
med extra förstärkning i högfrekvensområdet. Två 
deltagare kunde inte delta pga den ocklusionseffekt 
som uppstod med den extra förstärkningen. En 
deltagare var inte tillgänglig vid testtillfället. 
 
Övergripande resultat: Med FT blev det en förbättring 
av hörtrösklar och det visade att det inte var möjligt 
att förbättra hörbarheten för högfrekvensljud genom 
att istället använda extra förstärkning. 

Hög 

McDermott H. J. Knight 
M. R.  
 
Preliminary results with 
the AVR ImpaCt 
frequency-transposing 
hearing aid 
 
2001 
 

Att jämföra hur 
taluppfattningen är 
om de har en vanlig 
hörapparat mot om 
de har en ImpaCT 
hörapparat med FT. 

Tre deltagare med 
en hns som passar 
för FT. De var vana 
hörapparat-
användare utan 
tidigare erfarenhet 
av FT. 
 

Ljud över 2,5 kHz flyttades 
till lägre frekvensområde. 
Ljud nedanför 2,5 kHz 
förstärktes med ungefär 
likadana inställningar som 
varje deltagare hade i sin 
egen hörapparat.  
 
Test 1. Tal i tyst miljö, 
CNC listor, enstaviga ord. 
Test 2. Tal i tyst miljö, 
konsonanter a-c-a.  
Test 3. Tal i brus, listor 
med meningar. 
 

Test 1. Två deltagare fick något bättre resultat med 
ImpaCT men det var inte signifikant och en deltagare 
fick sämre resultat med ImpaCT. 
 
Test 2. Alla deltagare fick något bättre resultat med 
ImpaCT men det var inte signifikant. 
 
Test 3. Alla deltagare fick signifikant sämre resultat 
med ImpaCT. 
 
Övergripande resultat: Resultaten från alla test 
sammanräknade visar ingen signifikant förbättring när 
FT används i hörapparater. 
 

Hög 
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Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

McDermott H. J. Dean 
M. R.  
 
Speech perception with 
steeply sloping hearing 
loss: effects of frequency 
transposition 
 
2000 
 

Att undersöka hur 
bra personer med 
en hns (mot 
diskanten brant 
fallande) uppfattar 
tal jämfört med 
normalhörande 
personer som fick 
lyssna på tal som 
gått genom ett 
lågpassfilter för att 
göra de höga 
frekvenserna 
ohörbara. 
 

Test 1. Sex 
deltagare med mot 
diskanten brant 
fallande hns. 
 
Test 2. Nio 
deltagare med mot 
diskanten brant 
fallande hns. 
 
Kontrollgrupp med 
fem deltagare med 
normal hörsel 
deltog i test 2. 
 

Varje deltagare fick en 
brytpunkt där FT skulle 
starta utifrån sin 
hörselkurva (variationer 
mellan 0,5 kHz - 1,5 kHz).  
Ljud över denna brytpunkt 
flyttades till lägre frekvens 
och nedanför brytpunkten 
förstärktes ljudet bara.  
 
Test 1. Utan hörapparat, tal 
i brus med CNC listor, 
enstaviga ord. 
Test 2. Med hörapparat, tal 
i tyst miljö med CNC listor, 
enstaviga ord. 

Test 1. Visade ingen signifikant skillnad mellan 
kontrollgruppen och de med en hns. 
 
Test 2. Visade en väldigt liten skillnad som inte var 
signifikant mellan kontrollgruppen och de med en hns. 
 
Övergripande resultat: Resultaten visade att det inte 
gick att få fram någon förbättring av taluppfattning 
genom att använda FT. 
 

Hög 

Sakamoto S. Goto K. 
Tateno M. Kaga K.  
 
Frequency compression 
hearing aid for severe-to-
profound hearing 
impairments 
 
2000 
 

Att undersöka på 
om en hörapparat 
som har FT på ett 
nytt sätt, kan vara 
till nytta för 
personer med 
måttlig till svår 
sensorineural hns. 
 

Test 1. 11 deltagare 

. 
Test 2, Fem 
deltagare. 
 
Test 3. Tre 
deltagare. 

Hörapparaten separerar 
grundfrekvensen från 
ingående talsignal och 
justerar frekvensen med 
hjälp av ett digitalt filter så 
signalen flyttas ned i 
frekvens.   
 
Test 1. Provar hörapparat 
med frekvenskompression i 
hemmiljö och svarar på 
frågor. 
Test 2. Talförståelse test. 
Test 3. Audio-visuellt test. 
Korta meningar på 
Japanska. 

Test 1. Fem deltagare ville fortsätta använda 
hörapparat med FT. Tre deltagare ville inte fortsätta 
använda hörapparat med FT pga obehag och ljudbild. 
Tre deltagare avbröt. 
Test 2. Ingen av deltagarna visade på någon signifikant 
förbättring i sina resultat.  
Test 3. Två av deltagarna fick en förbättring av sina 
resultat med FT i hörapparaten men den var inte 
signifikant. En deltagare fick en mycket liten 
förbättring med FT i hörapparaten men den var inte 
signifikant. 
 
Övergripande resultat: Sju av deltagarna tyckte om 
hörapparaten med FT och fem av dem ville fortsätta 
använda den. Några tyckte inte om den och någon 
märkte ingen skillnad. 

Hög 
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Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

McDermott H. J. Dorkos 
V. P. Dean M. R. Ching 
T. Y. C. 
 
Improvements in speech 
perception with use of the 
AVR TranSonic 
frequency-transposing 
hearing aid 
 
1999 
 

Att jämföra AVR 
TranSonic med en 
konventionell 
hörapparat och 
försöka se vilka 
olika 
transponerings-
parametrar (Z1, Z2 
och Z3) som kan 
tänkas passa att 
användas vid 
individuell 
anpassning. 
 

Fem deltagare. 
Vana hörapparat-
användare som var 
villiga att använda 
den kroppsburna 
AVR TranSonic 
apparaten. 

Ljud över 2,5 kHz flyttades 
till lägre frekvensområde 
med en bestämd parameter 
(Z1, Z2 och Z 3) och ljud 
nedanför 2,5 kHz flyttades 
inte. 
 
Talförståelse test i tyst 
miljö där de använder sig 
av fyra listor med meningar 
och en lista med 
konsonanter a-c-a. 
 

Vid testet med meningar fick fyra av deltagarna bättre 
hörtrösklar vid någon av de tre använda parametrarna 
(Z1, Z2 och Z3).  
Vid testet med konsonantljuden fick tre av deltagarna 
signifikant bättre hörtrösklar vid någon av de tre 
använda parametrarna (Z1, Z2 och Z3). 

Statistiska analyser visade på att det var TranSonics 
förstärkning i lågfrekvent område som gav de 
förbättrade hörtrösklarna och inte FT. Endast två 
deltagares resultat tyder på att deras förbättring beror 
på FT. 
 
Övergripande resultat: Individuell anpassning av AVR 
TranSonic behövs för bästa resultat, men studien kan 
inte användas för att skapa några generella 
anpassningsregler. 
 

Hög 

Turner C.W. Hurtig R. R. 
 
Proportional frequency 
compression of speech 
for listeners with 
sensorineural hearing loss 
 
1999 
 

Att undersöka 
nyttan av FT för 
förbättrad 
taluppfattning. 

18 deltagare. 15 
med sensorineural 
diskantnedsättning, 
3 normalhörande.  
 

Talmätning med 
konsonant+vokal-ord av 
manlig och kvinnlig talare. 
FT av talmaterialet nedåt i 
frekvensled med faktor 0.5 , 
0.6, 0.7, 0.8, 0.9 och 1 
(ingen FT). 
 

De normalhörandes taluppfattning påverkades inte av 
FT upp till faktor 0.7, vid 0.6 och 0.5 försämrades den. 

För de med hns: Sex fick signifikant förbättring, nio 
viss förbättring. Av dessa hade åtta bäst resultat vid 
faktor 0.8 och 6 vid 0.9. Som helhet större nytta vid 
kvinnlig talare. 
 
Övergripande resultat: Signifikant förbättrad 
taluppfattning för FT i kombination med förstärkning 
vid kvinnlig talare för närmare hälften, resp. en viss 
nytta för nästan en femtedel vid manlig talare. De med 
minst nytta av enbart förstärkning verkade vara de 
som hade mest nytta av FT, men ingen signifikans 
fanns. 
 

Hög 
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Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

Parent T. C. Chmiel R. 
Jerger J. 
 
Comparison of 
performance with 
frequency transposition 
hearing aids and 
conventional hearing aids 
 
1998 

Att utvärdera 
hörapparaten 
TranSonic, med 
FT, i jämförelse 
med deltagarnas 
egen konv. hörapp.  

Fyra deltagare med 
måttlig till svår 
sensorineural hns 
utan känd 
neurologisk 
påverkan.  
Erfarna användare 
av kraftfull 
bakomörat 
hörapparat. 

Talmätningar med 
hörapparat. Dels med 
konventionell hörapparat 
och dels med FT 
hörapparat, där FT 
aktiverades över 2,5 kHz 
och flyttades ned i 
frekvensled. 
 
APHAB vid anpassning 
och efter 4 veckor. 

Deltagare 1 (måttlig-uttalad hns): Signifikant bättre 
taluppfattning med FT hörapp. APHAB: Bättre 
ljudkvalité, ljudstyrka med FT hörapp. 
Deltagare 2 (svår hns): Signifikant bättre 
taluppfattning vid ett av fem test. Som helhet ingen 
skillnad mellan de båda hörapp. APHAB: Ej skillnad 
men föredrog FT hörapp. pga kraft och komfort.  
Deltagare 3 (uttalad-svår hns): Ej signifikant 
bättre/sämre taluppfattning. APHAB: Ej skillnad men 
föredrog konv. hörapp.  
Deltagare 4 (svår hns): Ej signifikant bättre/sämre, CI-
kandidat). APHAB: FT hörapp. lite mindre problem. 
 
Övergripande resultat:  
Två av fyra visade signifikant nytta med FT vid 
talmätningarna. Enligt APHAB gav FT hörapp. mindre 
återkoppling. 
 

Hög 

Kuk F. Korhonen P. 
Peeters H. Keenan D. 
Jessen A. Andersen H. 
 
Linear Frequency 
Transposition: Extending 
the Audibility of High-
Frequency Information 
 
2006 
 

Att testa FT i olika 
lyssningssituationer 
som fågelsång, 
musik och tal. 

16 deltagare med 
sensorineural hns 
mot diskanten 
fallande. 

FT: en oktav av ljud vid 
startfrekvens, ned en oktav 
i frekvensled. 

 
Test 1. 12 olika 
fågelsånger. 
 
Test 2. 12 olika 
musikstycken. 
 
Test 3. 12 textstycken som 
läses upp av en kvinna.  

Test 1. Många av deltagarna ville ha FT inkopplat när 
de lyssnade på fågelsång. FT föredrogs vid 60 % av 
fågelsången. 
Test 2. Några färre deltagare ville ha FT inkopplat när 
de lyssnade på musik. FT föredrogs vid 55 % av 
musikstycken. 
Test 3. Det var bara några av deltagarna som upplevde 
en förbättring av taluppfattningen när de hade FT. FT 
föredrogs vid 33 % av talstimuli. 
 
Övergripande resultat: De med sluttande diskant-
nedsättning föredrog subjektivt FT på. FT föredrogs 
vid fågelsång, det enklaste ljudet av dessa stimuli. 
 

Medel 
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Artikel Syfte  Deltagare    Metod Resultat Kvalitet 

MacArdle B. M. West C. 
Bradley J. Worth S. 
Mackenzie J. Bellman S. 
C. 
 
A study of the application 
of a frequency 
transposition hearing 
system in children 
 
2001 

Undersöka nyttan 
med FT i 
TranSonic FT 40 
systemet hos barn 
med svår 
sensorineural hns 
under en längre 
tidsperiod. 

36 barn deltog från 
början och 11 barn 
var kvar efter fyra 
år (retrospektiv 
studie). 
 
Med hörapparat 
hörtrösklar på 60 
dB vid 250 Hz, 500 
Hz och 1000 Hz 
och 70 dB eller 
sämre vid 2000 Hz 
och 4000 Hz. 

Äldre än 2,5 år och 
har ett utvecklat 
språk. 
 

FT aktiverades över 2,5 
kHz och flyttades ned i 
frekvensled. 

Test 1. Taluppfattnings-
förmåga 
 
Test 2. Skattning av tal-
förståelse 
 
Test 3. Ling ljud 
 
 

Test 1. Hörtrösklarna förbättrades signifikant vid 500 
Hz och 1, 2 och 4 kHz med hörapparat med FT jämfört 
med konventionell hörapparat. 
Några av barnen upplevde en förbättring på 
ljudkvalitén och detektionsförmågan för 
omgivningsljud. 
 
Test 2.  Visar inte på några förbättringar av 
talförståelse. 
 
Test 3. Några av barnen får en förbättring i poäng med 
TranSonic FT 40. 
Resultat visar även att TranSonic FT 40 kan försämra 
förmågan att skilja mellan olika vokaler. 
 
Övergripande resultat: En liten grupp av 
hörselskadade barn kan ha nytta av FT i hörapparater. 
 
 

Medel 
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5. Metoddiskussion 
Under arbetets gång fanns målet hela tiden att objektivt gripa oss an de olika 
uppgifterna i arbetsprocessen. Valet av metod och ansats, att i form av en litteratur-
studie beskriva framforskad fakta, lämpade sig för vårt arbetes syfte att sammanställa 
kunskap om frekvenstransponering som är relevant vid hörapparatanpassning. Att 
systematiskt söka artiklar, vid olika tillfällen och i olika databaser, minskade risken 
att missa någon viktig och för vårt syfte intressant artikel.  
 
Vi har använt oss av relevanta sökord och tycker att vi på ett bra sätt täckt in vårt 
område. Att avgränsa sökandet av artiklar genom att kombinera sökorden med 
hearing föll väl ut då sökorden är tekniska begrepp som finns inom flera andra 
ämnesområden än hörselvetenskap. Problem fanns då ordet frekvenstransponering 
ibland ersatts av andra begrepp så som t.ex. frekvenskompression, så vi insåg under 
arbetets gång att frequency compression behövde inkluderas. Sökandet av artiklar 
upprepades vid ett tillfälle under arbetets slutfas med förhoppning att finna någon 
relevant artikel i senare utgåvor av de vetenskapliga tidskrifterna. Någon sådan 
artikel hittades inte. 
 
Vi läste abstrakt för att kunna bedöma om artiklar handlade om frekvenstrans-
ponering eller inte och här finns en liten risk att vi valt bort en relevant artikel genom 
att bara läsa artikelns abstrakt. Brister i vårt underlag för studien kan finnas då 
urvalet av artiklar inte blev så omfattande. Om det funnits fler att gå igenom skulle 
materialet troligen ha en ännu högre kvalitet. Valet att inkludera artiklar 10 år till-
baka i tiden visade sig ge ett urval som var hanterbart inom vår givna tidsram. 
 
Det är viktigt att artiklarna följer den vetenskapliga traditionen. Alla artiklar som 
inkluderades i vår uppsats kommer från vetenskapliga tidskrifter utom de två som är 
redovisade i 3.6 Etiska aspekter och som kommer från The Hearing Review och The 
Hearing Journal. Det framgår inte i alla artiklar att de blivit etiskt granskade. Vi 
anser att det finns en stor sannolikhet för att så är fallet, då alla utom två varit 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Inget i artiklarna tyder på något som kan vara 
oetiskt. Vi har använt oss av en egenkonstruerad kvalitetsmall (se bilaga 1) för att 
själva kunna ta ställning till artiklarnas kvalitet. Vi utförde prov i att tillämpa mallen, 
vilket utvärderades innan vi påbörjade vår kvalitetsgranskning. Inga justeringar av 
mallen gjordes då vi ansåg att den fyllde sin funktion väl. Våra arbetssätt när vi 
granskat artiklarna har varit menade att följa samma mönster, men vi är två olika 
individer med olika sätt att se på saker så det kan i alla fall ha skiljt sig åt i våra 
arbetssätt. Om det har skett misstolkningar i det här arbetet beror det inte på något 
medvetet förvrängande av de engelska artiklarna. 
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6. Resultatdiskussion 
Det har varit en utmaning att tolka dessa artiklar. Innan arbetet påbörjades fanns en 
förhoppning om att finna likvärdiga studier för att kunna göra vissa jämförelser. Vi 
har funnit ett antal artiklar som tyvärr inte använder sig av likvärdiga studier. Studier 
som gjorts varierar i design och resultat presenteras på olika sätt. Artiklarna har olika 
syften och en mängd skilda stimuli används i mätmetoderna, liksom anpass-
ningsformler och algoritmer i hörapparater samt deras tekniska prestanda. 
 
Vår förhoppning att förmedla kunskap om när det är aktuellt att anpassa en hör-
apparat med frekvenstransponering till en person med hörselnedsättning visade sig 
svår att fullfölja. I de artiklar vi studerat finns inga raka besked på den frågan. Försök 
till jämförelser gjordes mellan de olika artiklarnas resultat där hänsyn togs till vilka 
talmätningar som gjorts och vilka olika förutsättningar som funnits för deltagarna i 
experimenten. Skillnader som fanns var t.ex. deltagarnas hörselnedsättning, ålder och 
vana vid hörapparat. Resultaten från studierna som finns avrapporterade i dessa 
vetenskapliga artiklar sammanställdes och redovisas var för sig.  
 
I några artiklar framkom att deltagare valdes från forskarens klinik, de var kända av 
forskaren sedan tidigare och några hade deltagit i tidigare studier. Det har inte 
framkommit i någon studie att deltagare medverkat mot betalning. Antalet deltagare i 
studierna varierar, men kan som helhet sägas vara något få till antalet. En proble-
matik i detta sammanhang har varit att de få deltagarna i studierna haft olika grad av 
hörselnedsättning så det har inte funnits förutsättningar för att göra generaliseringar. 
När studiers resultat statistiskt bearbetas till signifikanta eller icke signifikanta siffror 
så kan man istället tolka personernas resultat från fall till fall och försöka se samband 
mellan nedsättning och nytta av frekvenstransponering. Detta medför att flertalet 
studier endast kan visa på trender som helhet och endast signifikanta resultat för ett 
fåtal personer. 
 
De lite äldre studierna där TranSonic använts visar på både positiva och negativa 
resultat. Det har funnits en del tveksamheter till om det är frekvenstransponeringen 
som gett förbättringar för deltagarna eller om det har varit en något bättre för-
stärkning i de lägre frekvenserna som bidragit till upplevda och uppmätta 
förbättringar. McDermott, Dorkas, Dean & Ching, (1999) provade detta i sin studie 
och efter en del statistiska analyser framkom att det var hörapparatens förstärkning i 
lågfrekvent område som gav förbättring av hörtrösklar och inte själva frekvens-
transponeringen. Den hörapparat (TranSonic) som användes i studien av McDermott 
et al. (1999) och dess teknik finns inte tillgänglig längre.  
 
De olika sätten att utföra frekvenstransponering har i varierande grad inneburit en del 
problematik med att transponera ljud och att få en godtagbar kvalitet på ljudet. Vid 
frekvenskompression upplevdes den egna rösten som konstig av en del personer 
(Simpson, Hersbach & McDermott, 2006). I en studie av Sakamoto, Goto, Tateno 
och Kaga (2000) var det tre av elva deltagare som avbröt sin medverkan på grund av 
obehag och annorlunda ljud med den hörapparat med frekvenskompression som 
användes. Resten av deltagarna fick ingen signifikant förbättring, men upplevde en 
liten förbättring och var i det stora hela nöjda med hörapparaten (Sakamoto, Goto, 
Tateno & Kaga, 2000). 
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Det har varit svårt att anpassa tekniken till varje individs hörsel. Forskare har kommit 
fram till att det behövs noggrann anpassning av en hörapparat med frekvenstrans-
ponering utifrån varje individs hörselnedsättning.  McDermott et al. (1999) fick i sin 
studie fram att en individuell anpassning skulle förbättra individens möjlighet till att 
få den bästa möjliga nyttan av frekvenstransponering. Samtidigt visar samma studie 
hur svårt det kan vara att hitta denna bästa individuella anpassning. Forskarna 
lyckades inte ta fram några generella anpassningsparametrar, vilket skulle ha varit en 
fördel för alla verksamma audionomer i deras kliniska arbete. 
 
Vi har uppmärksammat ett par olika saker som kan vara till nytta för audionomer att 
veta i deras kliniska arbete när de funderar på att anpassa en hörapparat med 
frekvenstransponering. Det ena handlar om hörselkurvans utseende och den andra 
handlar om träning. Vid olika studier som gjorts genom åren har deltagarna i 
studierna haft olika grad av hörselnedsättning. Det har även i studierna varit 
skillnader i hur mycket träning som skett med frekvenstransponering i hörapparater 
innan olika tester har utförts. Vi har hittat exempel på att frekvenstransponering i en 
studie inte gett någon förbättring av deltagarnas taluppfattning medans det i en annan 
studie har blivit en förbättring av deltagarnas taluppfattning. 
 
Studier av McDermott & Dean (2000) och studier av Turner & Hurtig (1999) har fått 
fram sådana motsägelsefulla resultat. McDermott & Dean (2000) fick inte fram 
någon förbättring för deltagarna när de använde frekvenstransponering i sin 
hörapparat, vilket Turner & Hurtig (1999) hade fått i sin studie något år tidigare. Två 
möjliga skäl till denna skillnad tas upp av McDermott & Dean (2000) där den ena 
kan vara att deltagarna i de olika studierna hade olika grad av hörselnedsättning. I 
studien av Turner & Hurtig (1999) har deltagarna en något bättre hörselkurva med 
lite mer diskanthörsel kvar och hörselkurvan var lite flackare medans det i 
McDermott & Deans (2000) studie är deltagare med brant fallande hörselnedsättning 
där hörseln försämras kraftigt redan vid 500-1 kHz. Detta skulle kunna tyda på att en 
anpassning med frekvenstransponering är mer lämplig att använda sig av kliniskt om 
individen har lite hörsel kvar ända fram till 1-2 kHz. Den andra skillnaden som fanns 
mellan de två studierna var hur länge deltagarna hade tränat med frekvens-
transponering i hörapparater innan de utförde de olika talmätningarna. I studien av 
Turner & Hurtig (1999) hade varje deltagare tränat ett antal timmar med frekvens-
transponering, vilket deltagarna i McDermott & Deans (2000) studie inte hade gjort. 
Genom att titta på deras olika resultat kan vikten av träning med frekvens-
transponering ses. Det har framkommit olika anledningar till missnöje med ljudet i 
hörapparater med frekvenstransponering, vilket gör att deltagare i studier föredragit 
sina konventionella hörapparater. Det som personer upplevt som problem med 
ljudbilden vid frekvenstransponering kan ha varit av sådan sort att om ännu längre 
träningstid getts kan nyttan ha övervägt nackdelarna. När patientgruppen består av 
personer med brant fallande diskantnedsättning är det vanligt förekommande att 
dessa är vana hörapparatsanvändare sedan många år. Detta kan även tala för att vana 
från en teknik kan göra att det tar längre tid att vänja sig vid en annan signal-
behandling. McDermott har även gjort en studie tillsammans med Knight (1999) där 
resultaten inte visar på någon signifikant förbättring med frekvenstransponering. 
Forskarna ger förslag på olika saker som kan ha påverkat resultaten. Deltagarnas 
hörselnedsättning var inte brant fallande utan mer flack och deltagarnas ålder 
diskuteras också (McDermott & Knight, 1999). 
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Tre av de artiklar som är med i våra resultat har använt Widex Inteo i sina studier där 
de försökt få fram nyttan med frekvenstransponering för olika deltagare. Deltagarnas 
hörselnedsättningar har varit sensorineurala mot diskanten fallande med bashörsel 
kvar, vilket faller inom hörapparatens anpassningsområde. Den frekvenstrans-
poneringsteknik som Widex använder sig av passar en sådan hörselnedsättning efter-
som positiva resultat framkommit i dessa studier. Vi förmodar att detta till stor del 
beror på teknisk utveckling som innebär att frekvenstransponeringen anpassas till 
individens hörsel i större utsträckning än tidigare teknik gjort. En individuell 
startfrekvens utsågs där frekvenstransponeringen skulle börja. Sedan togs den mest 
dominanta signalen från det högre frekvensområdet och flyttades ned en oktav så att 
den hamnade inom det hörbara området (Kuk, et al., 2006). Det transponerade ljudet 
flyttades då till en sluttande del av patientens hörselkurva. Detta område var 
mottagligt för frekvensdiskrimination och gav en bibehållen signal (Kuk, et al., 
2007). Vi tolkar här att valet att transponera ljudet till den sluttande delen av 
hörselkurvan även gör att områden med fungerande bashörsel inte störs av det 
transponerade ljudet i lika stor grad som vid tidigare tekniska lösningar. 
 
De senaste försöken med frekvenstransponering i Widex hörapparat har visat på nya 
möjligheter att använda tekniken. Kuk et al. (2007) tar i sin artikel upp att det kan 
vara möjligt att använda sig av frekvenstransponering vid en öppen anpassning 
(ljudslang istället för insats) av hörapparat till individer som har dålig hörsel i 
högfrekvent område. Det vanliga vid en svår diskantnedsättning är att de inte är 
kandidater för en öppen anpassning, då problematik med återkoppling lätt sker. 
Lyckade studier har gjorts och individerna som deltagit har upplevt en förbättring av 
sin hörselsituation i olika ljudmiljöer. De har provat frekvenstransponeringen i olika 
ljudmiljöer som t ex. vid fågelsång, musik och tal. Några deltagare uppskattade 
musik på ett bättre, trevligare sätt och några kunde höra fågelsång igen (Kuk et al., 
2006; Kuk et al., 2007). Robinson, Baer & Moore (2007) har i sin studie försökt få 
en bättre diskrimination av de konsonantljud som befinner sig i de högfrekventa 
områdena. Deras resultat visar att det går att få en förbättring av konsonant-
diskriminationen. Några av deltagarna i deras studie upplevde att hörapparat med 
frekvenstransponering gav en något bättre lyssningssituation än konventionella 
hörapparater. Kuk et al. (2006) menar att upplevelsen av ljud, naturlighet mm, beror 
på hur väl startfrekvensen hamnar vid rätt område utifrån personens hörsel. Om den 
blir för låg förstärks inte de lågfrekventa områden som kan förstärkas och om den 
blir för hög utelämnas vissa höga frekvenser. Kuk et al. (2007) förklarar att tekniken 
i Audibility Extender som transponerar ljud till ett sluttande område på hörselkurvan 
gör att det då är störst chans att ha nytta av det transponerade ljudet. 
 
För den allmänna livskvalitén kan nyttan av att använda en hörapparat spela stor roll. 
Individer som får tillbaka möjligheten att höra olika ljud kan känna sig lite mer till 
freds med livet. Vid en hörselnedsättning är det många gånger svårt att förlika sig 
med sin sociala situation som hörselskadad. Det kan vara svårt att förlora delar av sin 
hörsel och att då kunna få en möjlighet till en förbättring igen kan upplevas som 
något positivt. Att få ett hjälpmedel som avhjälper den begränsning ett funktions-
hinder ger kan ge ökad delaktighet i tillvaron. Den kommunikativa delen i att kunna 
uppfatta alla konsonanters talljud och den informativa delen i att höra diskantrika 
varningsljud exempelvis. 
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När patienter har liten nytta av en konventionell hörapparat, det vill säga när för-
stärkningen inte längre räcker till, kan en hörapparat med frekvenstransponering vara 
ett alternativ. För personer som kvalificerar sig för CI finns detta som ett mellansteg 
mellan en vanlig hörapparat och innan man tar steget till en CI operation. Då 
utvecklingen inom CI gått starkt fram de senaste åren har detta eventuellt minskat 
behov av en hörapparat med denna funktion, men vi menar att det ändå finns en viss 
nisch där det idag inte finns andra alternativ än frekvenstransponering. Det är en 
teknik som det pågår forskning om på flera områden, bland annat för att använda 
inom taktila hjälpmedel och CI. 
 
Vi har i de olika artiklarnas inledningar träffat på spekulationer angående att 
tekniken skulle kunna vara till fördel för små barn med hörselnedsättning i deras 
språkutveckling. Vi har inte hittat mer än en studie under den senaste 10 års perioden 
där barn deltagit. I den har det förekommit tester med barn, där en del barn har 
upplevt det som positivt och inte velat ta av sig hörapparaten. Några har fått känslan 
av mer ljud. De har oftast inte uppfattat mer tal och ord men de har varit mer 
medvetna på ett annat sätt om alla omgivningsljud, hört att någon finns där och talar 
med någon annan. Det har varit svårt att förstå resultaten i studien av MacArdle et al. 
(2001) då de inte varit konsekventa och genomfört alla talmätningar med alla barn, 
några barn har deltagit i fler tester än andra. Detta gör resultaten svårtolkade och vi 
har varit medvetna om detta vid vår bedömning. Kuk et al. (2006) nämner i sin 
artikel möjligheten att använda frekvenstransponering till barn när de håller på att 
lära sig tala. Att lära sig tala kan vara extra besvärligt för de barn som har en 
hörselnedsättning i diskanten då de missar en del talljud som befinner sig där. Om 
det är möjligt att underlätta för några barn i deras talspråksutveckling genom denna 
metod kan vi hålla med Kuk et al. (2006) att den bör användas. Förhoppningar finns 
att den teknik som nu används av Widex kan vara till nytta för många individer och 
då även barn. Det har för bara några år sedan varit osäkert om frekvenstransponering 
verkligen är till nytta för en bättre taluppfattning. Dillon (2001) ansåg att man ska 
vara försiktig att anpassa denna teknik, som inte är vedertagen, på barn då man 
kanske lär dem en ljudbild och det sedan finns risk att tekniken försvinner. 
 
Behov av ny forskning finns. Det behövs generella anpassningsregler för hörapparat 
med frekvenstransponering. Audionomer behöver kunskap om hur de ska anpassa 
och utvärdera hörapparater individuellt till sina patienter som skulle kunna ha nytta 
av frekvens-transponering. Få studier finns och det belyser behovet av mer forskning 
inom ämnet. Genom att fortsätta arbetet med att utvärdera frekvenstransponering i 
hörapparater kan möjligen bättre riktlinjer för anpassning fås. Vikten av att vänja sig 
vid det nya transponerade ljudet får inte glömmas bort när man talar med patienterna, 
så att deras förväntningar inte byggs upp för mycket. När patientgruppen består av 
personer med brant fallande diskantnedsättning är det vanligt förekommande att 
dessa är vana hörapparatsanvändare sedan många år. Detta kan även tala för att vana 
från en typ av hörapparat kan göra att det tar längre tid att vänja sig vid en annan 
signalbehandling. Det är som med alla hörapparater viktigt att använda den hela tiden 
för att vänja sig vid den nya ljudbilden. 
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6.1  Slutsats 
När kan det vara aktuellt att använda frekvenstransponering som teknik i hör-
apparater vid hörapparatsanpassning? 

Patienter som har en svår sensorineural mot diskanten brant fallande hörsel-
nedsättning med hörsel kvar i basen kan vara lämpliga kandidater för en hörapparat 
med frekvenstransponering. 

 
Vilka ljudsituationer kan bli förbättrade när man använder frekvenstransponering i 
hörapparater? 

Resultaten tyder på att personer som provat frekvenstransponering i sin hörapparat 
under en tid kan uppfatta och uppskatta fågelsång och musikstycken bättre och 
resultaten tyder även på en liten förbättring i talsituationer. 
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Bilaga 1 
Kvalitetsgranskningsmall 
 
 
Syftet med studien 

Vilket är artikelns syfte? 

 

Inledning/bakgrund 

Redovisas tidigare erfarenheter? 

 

Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriteriena? 

Hur många deltagare? 

 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoder? 

Diskuteras reliabilitet? 

Diskuteras validitet? 

 

Analys 

Vilken typ av studie är det? 

Bortfall? 

Vilka var huvudresultaten? 

Visar resultaten på signifikans? 

Redovisas resultat i tabeller och figurer? 

 

Värdering 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

Ska artikeln inkluderas i litteraturstudien? 

Motivering? 

Kvalitet? 

 



  

Bilaga 2 

Ordförklaringar 
 

AE = Audibility Extender, se kap 2.1 Historik, Widex Audibility Extender 
(transponeringsteknik) 

APHAB = Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit. Ett frågeformulär. Högre 
poäng är mer positivt. 

CI = Cochlea implantat 

CNC listor = Talljud för konsonant-vokal-konsonant i kombination i stimulit 

Detektionsförmåga = Upptäcka ett ljud 

FT = Frekvenstransponering 

Frekvensdiskrimination = Förmågan att uppfatta skillnad mellan två ljud  

Hns = Hörselnedsättning 

Hörapp. = Hörapparat 

Konv. hörapp. = Konventionell (vanlig) hörapparat med enbart förstärkning (utan 
frekvenstransponering) 

Ling ljud = Olika ljud som används i ett lektest med barn ah / oo / ee / sh / ss 

NST = Nonsens Syllable Test (nonsensord) 

VCV = Talljud för vokal-konsonant-vokal i kombination i stimulit. 

Återkoppling = Rundgång på ljudet  


