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Sammanfattning:  
 
Ljudlokalisering är en viktig hörselfunktion och fungerar bäst med en god binaural 
hörsel. För att kunna lokalisera ljud använder hörselsystemet ett antal faktorer. Vid 
en sensorineural hörselskada påverkas förmågan att uppfatta de här faktorerna. Syftet 
med studien var att förklara de faktorer som inverkar vid ljudlokalisering och hur 
riktningshörseln påverkas vid en sensorineural hörselskada. Det här utfördes genom 
att granska och sammanställa aktuell forskning i en forskningsöversikt. Resultatet 
visar att de viktigaste faktorerna vid ljudlokalisering i det horisontella och vertikala 
planet är interaural tidsskillnad, interaural styrkeskillnad och olika spektrala faktorer. 
Andra faktorer av vikt vid ljudlokalisering är ljudets amplitud, konkurrerande ljud, 
ljudkällans placering och avståndet till ljudkällan. Vid avståndsbedömning är den 
viktigaste akustiska faktorn ljudets amplitud, men de spektrala faktorerna har en viss 
inverkan även här. Resultatet visar att sensorineuralt hörselskadade personer överlag 
har en sämre förmåga att tillgodogöra sig de akustiska faktorer som påverkar 
lokalisering av ljud jämfört med normalhörande personer. 

  



  

Arbetsfördelning  
Uppsatsen är ett resultat av ett nära samarbete mellan de båda författarna. 
Uppsatsarbetet har varit fördelat lika mellan de båda författarna. 
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Inledning 
 
Människans hörselförmåga fyller flera viktiga funktioner i vårt dagliga liv då vi 
nästintill alltid är omgivna av olika ljud. En viktig funktion som vår hörsel har är att 
kunna lokalisera ljud (t.ex. Hartmann, 1999). Lokalisering av en ljudkälla innebär att 
man avgör riktning och avstånd till ljudkällan (t.ex. Moore, 2003). Genom att vi 
människor kan lokalisera ljudkällor får vi information om vår omgivning och kan på 
så sätt orientera oss. Det här kan bland annat hjälpa oss att upptäcka faror i vår 
omgivning, exempelvis i trafiken. Vi människor är dessutom sociala varelser vilket 
medför att vi i sociala situationer utnyttjar vår riktningshörsel för att kunna 
identifiera vilka som är närvarande och vem det är som talar (Hartmann, 1999). 
 
Förmågan att kunna lokalisera ljud förutsätter oftast en god binaural hörsel (Blauert, 
1997). Att höra med två öron medför att man kan uppfatta akustisk information som 
når respektive öra och de olikheter den informationen innehåller. Den här 
informationen sammanvävs och jämförs mellan öronen (Moore, 2003). De här 
olikheterna i den akustiska informationen bidrar till att vi människor korrekt kan 
avgöra riktningen till ljudkällan. Vid monaural hörsel går man miste om de här 
olikheterna i den akustiska informationen mellan de båda öronen (Blauert, 1997). Det 
här innebär dock inte att det är omöjligt för en person med en monaural hörselskada 
att kunna lokalisera ljud (Moore, 2003). 
 
Att lokalisera ljudkällor i det horisontella planet innebär att man avgör ljudkällans 
placering i sidled. Att lokalisera ljudkällor i det vertikala planet innebär att man 
avgör ljudkällans placering i höjdled. De här två planen beskriver tillsammans med 
avståndet till ljudkällan, ljudkällans placering. Vid experiment innebär ofta 0 o i det 
horisontella och vertikala planet att ljudkällan är placerad rakt framför näsan på 
försökspersonen (Blauert, 1997; Häusler, Colburn & Marr, 1983). Hur man sedan 
beskriver placeringens avvikelse från den här positionen i de två olika planen skiljer 
sig åt mellan olika studier. 
 
Binaural hörsel medför ett antal fördelar som är viktiga för lokalisering av ljudkällor. 
En fördel är förmågan att kunna orientera sig och lokalisera ljud i rumsliga miljöer. 
Det här innebär att binaural hörsel förbättrar lokaliseringsförmågan av ljudkällor i 
horisontella och vertikala plan och av ljudkällor på avstånd (Blauert, 1997). Vi 
människor är bättre på att lokalisera ljudkällor i horisontella plan, men mindre bra på 
att lokalisera ljudkällor i vertikala plan och sämst är vi på att bedöma avståndet till 
ljudkällan (Moore, 2003). Även förmågan att kunna sortera ut och koncentrera sig på 
ett önskvärt ljud bland störande omgivningsljud förbättras vid en binaural hörsel. 
Slutligen bidrar binaural hörsel även till en ökad förmåga att kunna undertrycka 
reflekterande ljud (Blauert, 1997).  
 
Vilka faktorer som styr vår förmåga att kunna lokalisera ljud har under en lång tid 
varit föremål för forskning (Gelfand, 1998). Mycket av den äldre forskningen bygger 
på ljudlokalisering bland normalhörande människor och mindre forskning tar upp 
ljudlokalisering bland hörselskadade människor. Dessutom finner man en stor 
variation vid val av forskningsmetod inom ämnet. Olika val av stimuli förekommer 
exempelvis inom forskningen vilket har bidragit till olika slutsatser om ämnet 
(Häusler et al., 1983).  
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Anledningen till att det inte förekommer särskilt mycket kunskap om ljudlokalisering 
bland hörselskadade människor beror på ett flertal svårigheter. Det förekommer stora 
skillnader inom den hörselskadade populationen gällande orsak och effekt av 
hörselskadan. Det här medför att det är svårt att få homogena grupper av 
hörselskadade personer. Det här gör i sin tur att det blir svårt att generalisera en 
grupp med hörselskadade människors ljudlokaliseringsförmåga (Häusler et al., 
1983). 
 
En viktig faktor som bör uppmärksammas är att forskningen kring ljudlokalisering 
bygger på antingen användandet av hörtelefoner eller av högtalare i samband med 
experiment. Då man använder sig av hörtelefoner så säger man att personen 
lateraliserar ljudkällan, personen uppfattar ljudets placering ”inne” i huvudet och vid 
användandet av högtalare säger man att personen lokaliserar ljudkällan, person 
uppfattar ljudets placering utanför huvudet (Moore, 2003). 
 
Vetskapen om vilka faktorer som är av betydelse för människans riktningshörsel har 
delvis varit känd sedan cirka 100 år tillbaka. Redan år 1907 kom John William Strutt 
(Lord Rayleigh) fram till en teori kallad ”duplex theory” vilken till viss del förklarar 
ljudlokalisering. Rayleighs observationer bygger dock på stimuli med rena toner 
(Gelfand, 1998). Rayleighs observationer visade bland annat att då en ljudkälla 
placerades vid sidan om höger öra av en person så hamnade vänster öra i ”skuggan” 
av huvudet. Rayleigh drog då slutsatsen att personen bör uppleva ljudkällan som 
starkare i höger öra som är närmast ljudkällan. Den här skillnaden i upplevd styrka 
mellan de båda öronen är en viktig faktor för att kunna lokalisera ljudkällor 
(Hartmann, 1999). Rayleighs teori (”duplex theory”) påvisar alltså att det 
förekommer olika akustiska faktorer som är av betydelse för ljudlokalisering vid 
binaural hörsel. De här faktorerna har även visat sig fungera olika bra för olika 
frekvenser (t.ex. McAlpine, 2005). 
 
Förmågan att kunna lokalisera ljud har visat sig bli påverkad hos hörselskadade 
personer. Hur stor den här påverkan blir beror på vilken typ av hörselskada och grad 
av hörselnedsättning man har (Blauert, 1997; Häusler et al., 1983). En studie 
(refererad i Blauert, 1997) visar att en symmetrisk sensorineural hörselnedsättning 
omkring 30-40 dB inte påverkar ljudlokaliseringsförmågan.  
 
Det är sällan hörselskadade personer är medvetna om hur deras riktningshörsel 
fungerar och det är sällan de uttryckligen klagar på en nedsatt 
ljudlokaliseringsförmåga. Istället kan vi audionomer utifrån deras beskrivning av 
sina problemsituationer tolka att det är ljudlokaliseringsförmågan som är påverkad 
(Häusler et al., 1983). I vårt kommande yrke som audionomer och även för andra 
yrkeskategorier inom hörselvården är det därför viktigt att vi är uppmärksamma på 
det här problemet. Vår uppgift inom hörselvården är att ge hörselskadade personer så 
bra hörselförutsättningar som möjligt. Eftersom riktningshörsel är en viktig 
hörselfunktion är det viktigt att ha tillräcklig kunskap inom det här området. Den här 
kunskapen kan vi använda dels vid hörapparatsanpassning och dels i möten med 
patienter och anhöriga. Vi har valt att avgränsa vårt område till sensorineuralt 
hörselskadade personer då det här är den grupp vi har mest erfarenhet av och fann 
mest intressant. 
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Syfte 
 
Syftet med c-uppsatsen är att utifrån forskning från de senaste tio åren förklara de 
akustiska faktorer som har inverkan på människans riktningshörsel och hur 
riktningshörseln påverkas vid en sensorineural hörselskada.  
 
Frågeställningar 
 

− Vilka faktorer påverkar människans förmåga att lokalisera ljud? 
− Hur påverkar de här faktorerna riktningshörseln? 
− Hur påverkas riktningshörseln vid en sensorineural hörselskada? 

 
Metod 
 
I litteraturstudien har aktuella forskningsresultat inom forskningsområdet 
sammanställts i en forskningsöversikt.  
 
Sökmetod 
 
För att hitta relevanta artiklar till studien gjordes en systematisk litteratursökning 
med hjälp av följande databaser: Medline, PsycINFO, ISI proceedings web of 
knowledge, SCI-expanded och Cinahl. I de här databaserna söktes efter följande 
begrepp: auditory localization, binaural hearing, directional hearing, intensity 
difference, level difference, phase difference, time difference, interaural intensity 
difference, interaural level difference, interaural phase difference, interaural time 
difference, interaural time discrimination, localization ability, sound localization, 
sound lateralization, sound lateralization ability, sensorineural hearing loss och 
spatial hearing. De här begreppen användes var för sig men också i olika 
kombinationer med följande begrepp och sökord: ability, auditory lateralization, 
binaural, direction, directional, ear, hearing, hearing impairment, hearing loss, 
interaural, lateralization, lateralization ability, localization, pinna, sensorineural 
och sound. De här sökorden har även kombinerats med varandra. I den systematiska 
litteratursökningen trunkerades vissa sökord. (För sökresultat se bilagan).  
  
I databaserna SCI-expanded, Cinahl, Medline och PsycInfo begränsades sökningen 
till åren 1996-2006. I databasen ISI proceedings web of knowledge gick det inte att 
begränsa sökningen från 1996-2006, istället begränsades sökningen till de senaste 
fem åren. I Cinahl och Medline begränsades sökningen till träffar på engelska och i 
Psycinfo till träffar på engelska eller svenska. I Medline och PsycInfo begränsades 
sökningarna även till att omfatta endast träffar som handlade om människor. När ett 
sökord gav mer än 50 träffar begränsades den sökningen ytterligare genom att 
exkludera artiklar som handlade om hörapparater, cochlea implantat (CI), 
benförankrade hörapparater (BAHA) och om djur. Med tanke på antalet använda 
sökord och databaser kontrollerades inte träffarna om det trots begränsningen var fler 
än 200 träffar per sökord. 
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Urval 
 
För att hitta artiklar som var relevanta för vår studie gjordes ett urval av artiklarna 
utifrån artikelns titel och abstrakt. Urvalet utfördes enligt följande kriterier: 
  
Inklusionskriterier 

• Centrala begrepp i artikeln ska vara någon eller några av de akustiska faktorer 
som påverkar människans ljudlokaliseringsförmåga. 

• De faktorer som beskrivs ska ha med örat eller ljud att göra. 
• Artiklarna ska vara inriktade mot människor som är normalhörande och/eller 

hörselskadade med sensorineurala hörselskador. 
• Artiklarna ska beskriva eller förklara någon av de akustiska faktorer som 

inverkar vid ljudlokalisering. 
 
Exklusionskriterier 

• Artiklar som handlar om blinda eller synskadade personer. 
• Artiklar som handlar om hjärnan och nervsystemet. 
• Artiklar som trots våra begränsningar vid vår litteratursökning handlar om 

hörapparater, CI, BAHA eller djur. 
 
Granskningsmetod 
 
De valda artiklarna granskades utifrån följande punkter: 

• Omnämnande av eller diskussion kring studiens validitet och reliabilitet.  
• Försökspersoner (antal och urval). 
• Omnämnande av etiska aspekter. 
• Diskussion kring bortfall av försökspersoner. 
• Syfte och/eller frågeställning. 
• Resultat. 
• Diskussion.   

 
De första fyra punkterna granskades för att få en bild av artiklarnas vetenskapliga 
värde och hur generaliserbart artiklarnas resultat var. De tre sista punkterna 
granskades och sammanställdes i vårt resultat. 
 
Bearbetningsmetod  
 
Den vetenskapliga litteraturen som inkluderades i studien bearbetades utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar. Vid granskningen av artiklarna var målet att kunna se 
samband och förklara fenomenet riktningshörsel samt om riktningshörseln förändras 
i samband med en sensorineural hörselskada och i så fall hur. Det här gjordes genom 
att plocka ut och sammanställa relevant fakta ur samtliga artiklar.  
 
Etik 
 
De etiska övervägandena utgick från Forsberg och Wengström (2003). Vid urvalet av 
artiklar och vid litteraturgranskningen intogs ett objektivt och kritiskt förhållningssätt 
gentemot artiklarna och deras resultat. Alla artiklar som ingick i litteraturstudien 
presenterades oavsett om deras resultat stämde överens med varandra och med våra 
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förkunskaper. Dessutom granskades artiklarna utifrån ett etiskt perspektiv, genom en 
sökning efter ett omnämnande av etiskt godkännande i artiklarna. Under 
skrivarprocessen har vi varit uppmärksamma på att tillskriva resultaten till den/de 
forskare som har utfört studien. De inkluderade artiklarna kommer att sparas i 10 år. 
 



  

Resultat 
 
Först presenteras de inkluderade artiklarna i korthet i en artikelmatris. Vårt sammanställda resultat presenteras därefter utifrån de olika akustiska 
faktorerna som togs upp i de inkluderade artiklarna. Slutligen följer ett avsnitt som tar upp akustiska faktorer vid avståndsbedömning. 
 
Artikelmatris 
 
Författare Design Syfte Stimuli Försökspersoner Resultat Etiskt 

godkänd 
Bernstein, 
2001. 

R Sammanfatta forskning 
om interaurala 
tidsskillnader. 

  Skillnaden i känslighet för interaurala 
tidsskillnader för hög- och lågfrekventa 
ljud beror på skillnader i ljudvågens 
form och hur de här kodas i hjärnan. 

Nämns ej. 

Brungart, 
Durlach & 
Rabinowitz, 
1999. 

E Undersöka ljud-
lokaliseringen och 
avståndsbedömningen för 
ljud på kort avstånd 
(<1m).  

Brus, 0,2-15 kHz. 4 NH. Ljudkällor vid sidan om personen var 
lättast att lokalisera medan de som 
befann sig bakom var svårast. Ljud-
lokaliseringen försämrades då ljudet 
kom närmare huvudet. 

Nämns ej. 

Getzmann, 
2004. 

E Undersöka hur 
lokaliseringen påverkas 
av ett föregående ljud. 

Två smalbandiga 
brus, 1-4 kHz och 
4,5-18 kHz. 

15 NH. Ett föregående ljud förbättrar lokali-
seringen om de båda ljuden har samma 
frekvens och presenteras från samma 
position. 

Nämns ej. 

Goverts, 
Houtgast & 
van Beek, 
2002. 

E Undersöka hur stor effekt 
det första ankommande 
ljudet har på 
ljudlokalisering. 

Vitt brus, 
lågpassfiltrerat 
vid 2,4 kHz. 

6 SNHSK.  
5 NH från en 
tidigare studie. 

Det första ankommande ljudet har 
mindre effekt på de hörselskadades 
ljudlokalisering, jämfört med de 
normalhörande. 

Nämns ej. 
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Hofman & 
Van Opstal, 
2003. 

E Undersöka pinnans effekt 
vid ljudlokalisering. 

Bredbandig brus 
0,2-20 kHz, 
lågpassfiltrerat 
brus 0,2-1,5 kHz 
och 
högpassfiltrerat 
brus 3-20 kHz. 

4 NH. Pinnan ger spektrala ledtrådar som 
vägs samman och bidrar till förmågan 
att ljudlokalisera i höjdled. Var 
personerna upplevde ljudet i sidled 
påverkade också lokaliseringen i 
höjdled. Pinnan hade ingen mätbar 
effekt på ljudlokalisering i det 
horisontella planet. 

Godkänd av 
den etiska 
kommittén 
vid 
University of 
Nijmegen. 

Lorenzi, 
Gatehouse 
& Lever, 
1999. 

E Undersöka om 
hörselskadades nedsatta 
lokaliseringsförmåga i 
brus beror på att de inte 
uppfattar de höga 
frekvenserna. 

Ett bredbandigt 
stimuli, lågpass-
filtrerat vid 11 
kHz. Ett låg-
frekvent stimuli 
lågpassfiltrerat 
vid 1,6 kHz.  

4 NH.  
4 SNHSK. 

Brusets placering har liknade inverkan 
på de hörselskadades ljudlokalisering 
som för de normalhörande. De 
hörselskadade personerna presterade 
dock sämre. Orsaken till att de 
hörselskadade presterade sämre tros 
bero på andra faktorer än endast att 
vissa frekvenser blir ohörbara.  

Nämns ej. 

Moore & 
King, 1999. 

R Sammanfatta forskning 
om avståndsbedömning. 

  Ljudlokalisering av en okänd ljudkälla 
i ett öppet fält är svårt. Reflekterande 
ljud kan bidra vid avståndsbedömning. 

Nämns ej. 

Smith-
Olinde, 
Besing & 
Koehnke, 
2004. 

E Att jämföra normal-
hörande och hörsel-
skadades minsta hörbara 
tids och styrkeskillnader. 
Samt att beskriva hur de 
här påverkas av ett 
störande ljud. 

Smalbandiga brus 
centrerade vid 0,5 
och 4 kHz.  

4 NH.  
7 SNHSK. 

Normalhörande uppfattade mindre 
styrkeskillnader. För experimentet med 
tidsskillnader fick normalhörande och 
hörselskadade liknande resultat när 
stimuli presenterades vid samma dB 
SL. När stimuli presenterades vid 
samma dB SPL presterade de hörsel-
skadade sämre än de normalhörande.  

Nämns ej. 
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Su & 
Recanzone, 
2001. 

E Undersöka om horisontal 
eller vertikal ljud-
lokalisering av bred-
bandiga ljud är svårast 
vid låga ljudnivåer. 

Gaussian brus 11 NH. Ljudlokaliseringsförmågan i de båda 
planen försämrades när ljudnivån 
sänktes. Lokaliseringen i höjdled 
påverkades mer än lokaliseringen i 
sidled. 

Godkänd av 
U.C. Davis 
Committee 
on Human 
Experimen-
tation. 

Van Schaik, 
Jin & 
Carlile, 
1999. 

E Undersöka fem akustiska 
faktorer och hur de 
påverkar 
ljudlokaliseringen 

Vitt gaussian brus 
i sju olika band: 
0,3-5, 0,3-7, 0,3-
10, 0,3-14, 3-8. 4-
9 och 7-14 kHz 

3 NH. Interaural tids- och styrkeskillnad samt 
interauralt spektrum hade inverkan på 
ljudlokaliseringen över samtliga testade 
frekvenser. 

Nämns ej. 

 
E = Experimentell studie, R = Review artikel, NH = Normalhörande, SNHSK = Sensorineuralt hörselskadad



  

Faktorer som påverkar riktningshörseln 
 
Resultaten från samtliga granskade artiklar visar på att de tre främsta faktorerna vid 
ljudlokalisering är interaural tidsskillnad, interaural styrkeskillnad och olika spektrala 
faktorer. Det är inte bara de här tre akustiska faktorerna som inverkar vid 
ljudlokalisering utan även ljudets styrka (Su & Recanzone, 2001), andra 
konkurrerande ljud (Getzmann, 2004), ljudkällans placering och avståndet till 
ljudkällan (Brungart, Durlach & Rabinowitz, 1999). Förutom de här faktorerna 
förekommer även icke akustiska faktorer vid ljudlokalisering exempelvis syn, 
huvudrörelser och förväntningar på ljudkällans placering (Hofman & Van Opstal, 
2002). De icke akustiska faktorerna undersöks inte i den här uppsatsen. Studier har 
visat att då vi människor lokaliserar ljud så vägs alla de olika akustiska faktorerna 
samman för att vi ska få en så korrekt uppfattning av ljudkällans placering som 
möjligt (Hofman & Van Opstal, 2002). I den här sammanvägningen av de olika 
akustiska faktorerna har det första ljudintrycket en avgörande effekt på vart vi 
lokaliserar ljudkällan (Goverts, Houtgast & van Beek, 2002). 
 
Interaural tidsskillnad 
 
Interaural tidsskillnad är den tid det tar från det att ett ljud når örat närmast ljudkällan 
till att det når det andra örat. En sådan tidsskillnad uppstår då ljudet har olika långt 
att färdas till de båda öronen (t.ex. Bernstein, 2001; Moore & King, 1999). 
Hörselsystemet uppfattar den interaurala tidsskillnaden på två olika sätt. Dels 
uppfattar hörselsystemet tidsskillnaden när den första ljudvågen når de båda öronen 
och dels uppfattar hörselsystemet fasskillnaden som uppstår i den pågående 
ljudvågen (t.ex. Bernstein, 2001).   
 
Den interaurala tidsskillnaden används främst som en akustisk ledtråd vid 
lokalisering av lågfrekventa stimuli i det horisontella planet (t.ex. Brungart et al., 
1999). Enligt Zwislocki och Feldman (refererad i Bernstein, 2001) är 13-30 μs den 
minsta interaurala tidsskillnad man kan uppfatta då ljudet består av rena toner. 
Försökspersonerna i deras studie kunde uppfatta den interaurala tidsskillnaden när 
stimulis frekvens var under 1500 Hz. Då frekvensen ökade över den här frekvensen 
kunde försökspersonerna inte uppfatta den interaurala tidsskillnaden. Det här 
resultatet stämmer överens med Lord Rayleighs teori (Bernstein, 2001). I en studie 
av van Schaik, Jin och Carlile (1999) undersöktes den interaurala tidsskillnadens 
inverkan på ljudlokalisering i sju olika frekvensband. Resultatet visar att den 
interaurala tidsskillnaden har en inverkan i frekvensbanden 300-5000 Hz, 300-7000 
Hz, 300-10 000 Hz och 300-14 000 Hz. Författarna menar att den här inverkan beror 
på att de här frekvensbanden innehåller frekvenser under 3000 Hz. Hörselsystemet 
kan nämligen inte tillgodogöra sig interaurala tidsskillnader från frekvenser över 
3000 Hz. 
 
Bernstein (2001) refererar i sin studie till ett antal experiment som berör interaurala 
tidsskillnader. Interaurala tidsskillnader har traditionellt setts som en lågfrekvent 
faktor vid ljudlokalisering. I senare experiment har det dock visats att för komplexa 
ljud exempelvis för SAM-toner (sinusoidally amplitude-modulated tones), toner vars 
amplitud har modulerats med hjälp av en sinuston, och för filtrerade transienter har 
människor en förmåga att kunna uppfatta interaurala tidsskillnader även för ljud med 
frekvenser över 1500 Hz. För lågfrekventa ljud utnyttjar hörselsystemet skillnader i 

 9



  

ljudvågen för att lokalisera ljudkällan. För högfrekventa ljud utnyttjar hörselsystemet 
istället ljudets envelope, det vill säga formen av ljudets amplitud, för att kunna 
upptäcka interaurala tidsskillnader. Förmågan att kunna uppfatta interaurala 
tidsskillnader fungerar dock sämre för högfrekventa ljud än för lågfrekventa ljud. I 
ett annat experiment jämförs den minsta hörbara interaurala tidsskillnaden mellan tre 
olika stimuli, SAM-toner, högfrekventa manipulerade toner och lågfrekventa rena 
toner. Resultatet visar att förmågan att uppfatta interaurala tidsskillnader för de 
högfrekventa manipulerade tonerna är i stort densamma som för lågfrekventa rena 
toner. Den minsta hörbara interaurala tidsskillnaden var större för SAM-tonerna 
jämfört med de manipulerade tonerna över samtliga testade modulationsfrekvenser. I 
samma experiment undersöktes även hur mycket tre olika stimuli lateraliserades i 
förhållande till den interaurala tidsskillnaden. De tre stimuli i den här delen av 
experimentet var en SAM-ton, en högfrekvent manipulerad ton och ett lågfrekvent 
brus. Resultatet visar att alla tre stimuli lateraliserades mera då den interaurala 
tidsskillnaden ökade. Vid jämförelse mellan de olika tonerna visar resultatet att den 
högfrekventa manipulerade tonen lateraliserades något mer jämfört med det 
lågfrekventa bruset, medan SAM-tonen lateraliserades mycket mindre (Bernstein, 
2001). 
 
Den interaurala tidsskillnaden är i stort sett oberoende av avstånd och avståndet har 
inte någon inverkan vid ljudlokalisering i det horisontella planet. Därför tror man att 
för lågfrekventa ljud dominerar interaurala tidsskillnader lokaliseringen såväl på nära 
avstånd som på långt avstånd (Brungart et al., 1999). 
 
För att förbättra förmågan att uppfatta interaurala tidsskillnader använder 
normalhörande personer information från två olika frekvensområden, över 2000 Hz 
och under 1500 Hz. För att den minsta hörbara tidsskillnaden ska minska måste 
frekvensinnehållet och därmed informationen öka i ett av frekvensbanden (Smith-
Olinde, Besing & Koehnke, 2004). 
 
För normalhörande personer har tidsskillnaden i det första ankommande ljudet en 
stor effekt vid lateralisering av ljudkällan. Även för hörselskadade personer har det 
första ankommande ljudet en effekt men inte lika stor som för normalhörande 
personer. Den här effekten kan inte enbart bero på ljudstyrkan då skillnaden uppnås 
såväl i dB SPL som för dB SL (Goverts et al., 2002). Goverts et al. (2002) menar att 
den här skillnaden även kan bero på en nedsatt förmåga i bearbetningen av de 
inkommande ljudintrycken bland de hörselskadade. Studien visar också att ett 
störande brus minskar effekten av det första ankommande ljudet vid 
ljudlateralisering för både normalhörande och hörselskadade personer. För 
normalhörande har bruset en större påverkan vid ljudlateralisering jämfört med 
hörselskadade personer. Trots det har normalhörande ändå en bättre förmåga att 
uppfatta tidsskillnaden i det första ankommande ljudet jämfört med hörselskadade 
personer. I Goverts et al. (2002) studie förekom det stora variationer i de 
hörselskadades resultat. Det gick inte att utifrån de hörselskadades hörtrösklar förutse 
resultatet då hörselskadade personer med liknande hörtrösklar presterade olika i 
experimentet. 
 
Sensorineurala hörselskador påverkar ofta förmågan att uppfatta interaurala 
tidsskillnader (Smith-Olinde et al., 2004). I en studie av Smith-Olinde et al. (2004) 
undersökte författarna om det fanns en skillnad i minsta hörbara tids- och 
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styrkeskillnad mellan normalhörande och hörselskadade personer.  Det här 
undersöktes med två smalbandiga brus som presenterades enskilt och i olika 
kombinationer. Ljudnivån mättes både i dB SPL och dB SL. Resultatet av studien 
visar att den minsta hörbara tidsskillnaden för de hörselskadade personerna var 
genomgående större än för de normalhörande. Bland de hörselskadade 
försökspersonernas resultat förekom dessutom en större variation jämfört med de 
normalhörande försökspersonerna. Då ljudet presenterades i dB SPL var det en 
signifikant skillnad i tidsdiskrimination mellan de normalhörande och de 
hörselskadade. När ljudet däremot presenterades i dB SL fann man ingen signifikant 
skillnad. Resultatet visar att ett lågfrekvent störljud (500 Hz) stör 
tidsdiskriminationen av ett högfrekvent ljud (4000 Hz) mer än vid det omvända 
frekvensförhållandet för båda grupperna (Smith-Olinde et al., 2004).  
 
Interaural styrkeskillnad 
 
Interaural styrkeskillnad innebär att ljudet har olika styrka då det når respektive öra. 
Det här beror till stor del på att vårt huvud ”skuggar” det öra som befinner sig på 
motsatt sida av huvudet från ljudkällan. Det här betyder att ljudet har något lägre 
ljudstyrka när det når det öra som befinner sig längst bort från ljudkällan. Dessutom 
filtrerar ytteröronen ljudet då de förstärker och dämpar styrkan för olika frekvenser 
av ljudet. Det här bidrar till styrkeskillnaden mellan de två öronen (t.ex. Moore & 
King, 1999). När ljudkällan är placerad vid sidan om personen blir den interaurala 
styrkeskillnaden som störst då huvudskuggan inverkar som mest i den här positionen 
(t.ex. Brungart et al., 1999; Moore & King, 1999). Den interaurala styrkeskillnaden 
minskar då ljudkällan rör sig mot mitten i det horisontella planet och uppåt i det 
vertikala planet (Brungart et al., 1999). 
 
Den interaurala styrkeskillnaden är en viktig akustisk ledtråd vid ljudlokalisering av 
ljud med frekvenser från 300-14 000 Hz (van Schaik et al., 1999). Det här beror på 
att lågfrekventa ljud inte påverkas lika mycket av huvudskuggan då lågfrekventa ljud 
har lättare än högfrekventa ljud att ta sig runt hinder (Brungart et al., 1999). 
Förmågan att uppfatta interaurala styrkeskillnader förbättras på samma sätt som för 
interaurala tidsskillnader. Det här innebär att normalhörande personer använder 
information från två olika frekvensområden, över 2000 Hz och under 1500 Hz. För 
att den minsta hörbara styrkeskillnaden ska minska måste informationen i något av 
frekvensbanden öka (Smith-Olinde et al., 2004). 
 
Interaurala styrkeskillnader är bara beroende av avstånd om ljudkällan befinner sig 
nära huvudet. När ljudkällan befinner sig på ett längre avstånd beror eventuella 
förändringar i den interaurala styrkeskillnaden på att ljudet ändrar riktning i 
förhållande till personen (Brungart et al., 1999). 
 
Resultatet från studien av Smith-Olinde et al. (2004) visar att den minsta hörbara 
styrkeskillnaden för de hörselskadade personerna var genomgående större än för de 
normalhörande. Till skillnad från tidsdiskriminationen visade styrkediskriminationen 
ett signifikant sämre resultat för de hörselskadade personerna både då ljudet 
presenterades i dB SPL och i dB SL. För de normalhörande försökspersonerna blev 
styrkediskriminationen av ett lågfrekvent ljud (500 Hz) påverkat av ett högfrekvent 
störljud (4000 Hz). Det här är ett omvänt frekvensförhållande jämfört med 
tidsdiskriminationen. För de hörselskadade försökspersonerna visade ett störljuds 
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påverkan vid styrkediskrimination samma resultat som vid tidsdiskrimination, alltså 
att ett lågfrekvent ljud störde mer än vad ett högfrekvent ljud gjorde (Smith-Olinde et 
al., 2004).   
 
Spektrala faktorer 
 
Flera spektrala faktorer har inverkan vid ljudlokalisering. De här spektrala faktorerna 
är monauralt spektrum, interauralt spektrum, spektrala skillnader i kanten av ljudets 
frekvensband (van Schaik et al., 1999) och ljudets frekvensinnehåll (Su & 
Recanzone, 2001). För ljudlokalisering i det vertikala planet är det framförallt de 
monaurala och det interaurala spektrumen som inverkar (van Schaik et al., 1999).  
 
De monaurala spektrumen och det interaurala spektrumet uppstår i samband med att 
ljudet träffar kroppen, huvudet och ytteröronen. Då ljudet träffar kroppen, huvudet 
och ytteröronen reflekteras ljudet och toppar och dalar i frekvensspektrumet uppstår. 
Beroende på vart ljudkällan är placerad hamnar topparna och dalarna vid olika 
frekvenser. Det här gör att vi kan lokalisera ljudkällor i vertikalled (t.ex. Su & 
Recanzone, 2001). De två monaurala spektrumen vägs samman till det interaurala 
spektrumet. Ljudkällans horisontalläge avgör vilket av ytteröronens spektrala 
inverkan som väger tyngst vid ljudlokalisering i vertikalled. Då ljudkällan befinner 
sig rakt åt vänster eller åt höger är det det ipsilaterala örat som har störst inverkan. 
Då ljudkällan förflyttar sig mot det andra örat sker en gradvis förändring av 
ytteröronens inverkan och det andra örat får en allt större inverkan (Hofman & Van 
Opstal, 2002). Spektrumet från respektive öra bidrar i sin tur till att vi kan lokalisera 
ljudkällan i det vertikala planet (t.ex. Brungart et al., 1999; Hofman & Van Opstal, 
2002; Lorenzi, Gatehouse & Lever, 1999; Moore & King, 1999; Su & Recanzone, 
2001). Ytterörats spektrala inverkan på ljudet påverkar inte ljudlokalisering i det 
horisontella planet (Hofman & Van Opstal, 2002). 
 
Vid ljudlokalisering i det vertikala planet då ljudet kommer rakt bakifrån eller rakt 
framifrån har spektrala faktorer som skapas vid ytteröronen en viktig roll (Hofman & 
Van Opstal, 2002). Det är med hjälp av de spektrala faktorerna från ytteröronen som 
vi kan skilja de här positionerna åt och avgöra på vilken höjd ljudkällan befinner sig. 
Då ljudet kommer från de här riktningarna uppstår nämligen inga interaurala tids- 
eller styrkeskillnader då ljudet har lika lång väg att färdas till de båda öronen 
(Brungart et al., 1999; Hofman & Van Opstal, 2002). 
 
Hur stor den spektrala inverkan är vid ljudlokalisering beror på stimulis frekvens 
(van Schaik et al., 1999). De olika studierna visar dock olika resultat för vid vilka 
frekvenser de spektrala faktorerna inverkar. Enligt Brungart et al. (1999) har det 
monaurala spektrumet för varje öra en inverkan på lokalisering av ljud över 4000 Hz. 
Van Schaik et al. (1999) visar däremot att akustiska faktorer från det interaurala 
spektrumet inverkar på ljudlokalisering av ljudkällor från 300-14 000 Hz. I studien 
av Hofman och Van Opstal (2002) kom de fram till att lågpassfiltrerade ljud (200-
1500 Hz) inte innehåller de spektrala faktorer som behövs för ljudlokalisering i det 
vertikala planet.  
 
När ljudkällans placering i det vertikala planet ska lokaliseras och ljudet är ett 
högpassfiltrerat brus (3000-20000 Hz) eller ett bredbandigt brus (200-20000 Hz) är 
det spektrala faktorer skapade vid det ipsilaterala ytterörat som påverkar 
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ljudlokaliseringen mest. Även det kontralaterala örat har en liten inverkan men inte 
lika stor (Hofman & Van Opstal, 2002).  
 
Då stimuli i en studie av van Schaik et al. (1999) var lågpassfiltrerat (300-5000 Hz) 
visar resultatet att de monaurala spektrala faktorerna hade störst inverkan för 
ljudlokalisering av ljud som kommer från den bakre halvsfären. För lågpassfiltrerade 
ljud som kommer från den främre halvsfären är det framförallt spektrala faktorer från 
det örat som är riktat mot ljudkällan som inverkar vid ljudlokalisering. Vid 
lokalisering av ljud mellan 4000-9000 Hz inverkar det monaurala spektrumet mer för 
ljudkällor placerade i den främre halvsfären och då främst när ljudet kommer från 
den kontralaterala sidan av huvudet. Vid ljudlokalisering av högpassfiltrerade ljud 
(7000-14000 Hz) har det monaurala spektrumet störst inverkan för ljud som kommer 
från den ipsilaterala sidan av den främre halvsfären.  
 
I experimentet av van Schaik et al. (1999) visar resultatet att för vissa placeringar av 
ljudkällan påverkas ljudlokaliseringen av spektrala förändringar i kanterna av 
stimulis frekvensspektrum. När stimuli bandpassfiltrerades uppstod de här spektrala 
förändringarna. Hur mycket de spektrala förändringarna påverkar lokaliseringen 
beror på vid vilken frekvens kanten uppstår. Resultatet av studien visar att spektrala 
förändringar i den högfrekventa kanten av stimuli hade en inverkan vid 
ljudlokaliseringen då ljudet kom från den kontralaterala halvsfären. Spektrala 
förändringar i den lågfrekventa kanten av stimuli hade en mindre inverkan vid 
ljudlokalisering jämfört med förändringen i den högfrekventa kanten av stimuli.  De 
här spektrala förändringarna har dock en liten inverkan vid ljudlokalisering från den 
ipsilaterala sidan.  
 
Tidigare forskning har enligt van Schaik et al. (1999) lagt en större vikt vid det 
ipsilaterala örats inverkan vid ljudlokalisering jämfört med det kontralaterala örats 
inverkan. Studiens resultat indikerar dock att vid ljudlokalisering av lågpassfiltrerade 
ljud kan det ibland vara det kontralaterala örat som dominerar vid ljudlokaliseringen. 
Vid ljudlokalisering med det ipsilaterala örat är det ytterörats fina strukturer som 
filtrerar ljudet och skapar på så sätt spektrala faktorer för ljudlokalisering. Författarna 
menar att de lågpassfiltrerade ljuden inte påverkas tillräckligt mycket av ytterörats 
strukturer. Istället uppstår spektrala faktorer då det lågpassfiltrerade ljudet reflekteras 
mot huvudet och kroppen på sin väg mot det kontralaterala örat. 
 
Ett ljud är lättare att lokalisera då ljudet innehåller flera frekvenser. Ljudet innehåller 
då fler binaurala och spektrala faktorer (Su & Recanzone, 2001). Ett experiment med 
normalhörande försökspersoner utfört av van Schaik et al. (1999) visade att 
bredbandiga stimuli (300-1400 Hz) lokaliserades korrekt. För lågpassfiltrerade 
stimuli (300-5000 Hz) var lokaliseringen sämre, framförallt i det vertikala planet. 
Även högpassfiltrerade stimuli (7000-14000 Hz) lokaliserades sämre, men 
försökspersonernas svarsmönster skiljde sig mycket åt här. 
 
Ljudstyrka 
 
För att de akustiska faktorerna ska bidra vid ljudlokalisering krävs det att ljudet har 
tillräckligt hög intensitet vid de frekvenser där faktorerna har störst inverkan. När 
ljudets intensitet ligger nära hörtröskeln hamnar vissa frekvenser under hörtröskeln 
eftersom känsligheten för de olika frekvenserna varierar. Det här medför en sämre 
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ljudlokaliseringsförmåga för ljud nära hörtröskeln (Su & Recanzone, 2001). Då 
hörselskadade personer har sämre hörtrösklar medför det här att de går miste om 
vissa akustiska faktorer som normalhörande vanligtvis uppfattar. Exempelvis om en 
person har en diskantnedsättning går personen miste om akustiska faktorer av vikt 
för ljudlokalisering vid de här frekvenserna. Det här kan delvis förklara de 
hörselskadades sämre lokaliseringsförmåga. Förutom att vissa faktorer inte är 
hörbara tros det finnas ytterligare egenskaper hos hörselskadan som kan påverka 
ljudlokaliseringsförmågan (Lorenzi et al., 2002). Vid en sensorineural 
hörselnedsättning påverkas exempelvis ofta den binaurala samverkan som 
förekommer mellan öronen. Det här kan bland annat resultera i en försämrad 
förmåga att uppfatta tal och lokalisera ljud då den binaurala samverkan är viktig för 
de här förmågorna (Smith-Olinde et al., 2004). 
 
I en studie av Su och Recanzone (2001) undersöktes lokaliseringsförmågan i 
horisontal och vertikalled för ljud vid olika sensationsnivåer (dB SL) för 
normalhörande. I experimentet använde författarna flera högtalare placerade som ett 
kors framför försökspersonerna. Försökspersonerna fick höra ett ljud rakt framifrån 
och direkt därefter ett ljud från någon av de andra högtalarna. Försökspersonerna 
markerade om de upplevde en förändring av ljudets placering. Förmågan att uppfatta 
skillnaden i placering var sämre vid ljudnivåer nära hörtröskeln. Den här förmågan 
var mer beroende av ljudets intensitet i det vertikala planet än i det horisontella 
planet. När intensiteten minskade behövdes allt större avstånd mellan de båda 
ljudkällorna för att försökspersonerna skulle uppfatta skillnaden i placering. Då 
ljudet var väl hörbart förekom det ingen skillnad i ljudlokalisering mellan de två 
olika planen. 
 
Konkurrerande ljud och ljudkällans placering 
 
Beroende på vilket avstånd och vart ljudkällan är placerad förändras de akustiska 
faktorerna. Det här medför att vissa placeringar av ljudkällan är svårare att lokalisera 
än andra. Ljud som kommer rakt framifrån och från sidan om huvudet är lättare att 
lokalisera korrekt än ljud som kommer ovanifrån och bakifrån. Då ljudkällan rör sig 
närmare huvudet försvåras ljudlokaliseringen i det horisontella planet. Bedömning av 
ljudkällans placering i det vertikala planet är däremot inte beroende av avståndet till 
ljudkällan (Brungart et al., 1999). Brungart et al. (1999) visar i sin studie att vid 
lokalisering av ljud på nära avstånd (<1m) kan det vara svårt att avgöra om ljudet 
kommer framifrån eller bakifrån då man ofta förväxlar de här två placeringarna. Den 
här förväxlingen av ljudets placering förekommer minst då ljudkällan befinner sig i 
mitten av det vertikala planet och då avståndet ökar mot 1 m. Su och Recanzone 
(2001) visar i sitt resultat att ju längre ut åt sidorna ljudkällan befann sig desto bättre 
var lokaliseringsförmågan för ljud i både det horisontella och vertikala planet. 
 
Vår förmåga att kunna lokalisera ljudkällor försvåras i komplexa och reflekterande 
omgivningar (t.ex. Moore & King, 1999). Förmågan att lokalisera ljudkällan 
försämras av störande ljud, framförallt då det störande ljudet kommer från sidorna. 
Den här försämringen förekommer hos både normalhörande och hörselskadade 
personer men är störst för de hörselskadade (Lorenzi et al., 2002). För hörselskadade 
krävs en mindre styrka i störljudet i förhållande till stimuli för en försämrad 
lokaliseringsförmåga än för normalhörande. Då störljudet var 9 dB starkare än 
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stimuli kunde de hörselskadade försökspersonerna i Lorenzi et al. (2002) studie inte 
lokalisera stimuli. 
 
I en studie av Getzmann (2004) visar resultatet att ett ljud påverkar lokaliseringen av 
ett efterföljande ljud. När de båda ljuden innehåller samma frekvensområde och då 
de presenteras från samma placering förbättras lokaliseringen av det efterföljande 
ljudet. Då de båda ljuden innehåller samma frekvensområde men presenteras från 
olika placeringar så försämras förmågan att lokalisera det efterföljande ljudet. Då de 
båda ljuden innehöll olika frekvensområden och presenterades från samma placering 
resulterade det här i att lokaliseringen av det efterföljande ljudet försämrades lite. Då 
de båda ljuden innehöll olika frekvensområden och presenterades från olika 
placeringar hade det föregående ljudet ingen effekt på lokaliseringen. 
 
Akustiska faktorer vid avståndsbedömning 
 
Vid avståndsbedömning har spektrala faktorer en viss inverkan men den viktigaste 
faktorn är ljudets amplitud. Ljudets amplitud blir mindre ju längre bort ljudkällan 
befinner sig. Ljud på långt håll låter mer basrikt då lågfrekventa ljud har lättare att 
förflytta sig långa sträckor och ta sig runt hinder till skillnad från högfrekventa ljud. 
För att de här faktorerna ska vara tillräckliga för avståndsbedömning krävs en viss 
förkunskap om ljudets egenskaper (Brungart et al., 1999).  
 
Om man befinner sig på en plats med lite reflekterande ytor är det svårt att 
avståndsbedöma ljudkällor som är obekanta för lyssnaren. Avståndsbedömning är 
särskilt svårt då ljudets våglängd är kortare än avståndet till ljudkällan. I ett litet rum 
med reflekterande ytor kan man ibland dock utnyttja de reflekterade ljudvågorna i 
rummet för att kunna bedöma avståndet till en ljudkälla. Personen bedömer då 
avståndet till ljudkällan med hjälp av ljud som kommer direkt från ljudkällan men 
samtidigt också med hjälp av det reflekterade ljudet från sidorna i rummet (t.ex. 
Moore & King, 1999). 
 
Då avståndet ökar till ljudkällan blir avståndsbedömningen allt svårare. Även 
ljudkällans placering i horisontalplanet har en inverkan då ljudkällor placerade vid 
sidan om personen är lättare att avståndsbedöma än de placerade framför personen. 
Avståndsbedömning är också svårt då ljudkällan är placerad ovanför personen 
(Brungart et al., 1999). 
 
I en studie av Bronkhurst och Houtgast (refererad i Moore & King, 1999) visar 
resultatet att de monaurala och binaurala akustiska faktorerna är oberoende av 
avståndet till ljudkällan då det är mer än en meter till ljudkällan. Då ljudkällan istället 
är nära lyssnaren påverkas de monaurala spektrala faktorerna och styrkeskillnaderna 
av avståndet till ljudkällan vilket visades i en studie av Graziano et al. (refererad i 
Moore & King, 1999). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
De artiklar vi inkluderade i vår studie bedömdes vara relevanta för att vi skulle uppnå 
vårt syfte. En av artiklarna använde vi dock endast delvis då den i vissa delar tog upp 
aspekter av riktningshörsel som inte var relevanta för vår ämnesavgränsning. De 
artiklar vi inkluderade i vår studie gav oss en mångfald av olika aspekter av 
riktningshörsel vilket har medfört en bred översikt över ämnet. 
 
Den omfattande litteratursökningen gjorde att det blev många sökträffar att gå 
igenom och vissa artiklar påträffades flera gånger med olika sökord. Med en mindre 
omfattande litteratursökning hade vi kunnat kontrollera våra sökträffar noggrannare. 
Det här kunde samtidigt ha medfört att vi gått miste om relevanta artiklar som vi fann 
i den omfattande litteratursökningen. Antalet utvalda artiklar beror på uppsatsens 
omfattning och den tid vi har haft till förfogande. 
 
Vi anser att det är viktigt att vara medveten om etiska aspekter. Det verkar inte alltid 
stå skrivet i artikeln att studien är etiskt granskad även om den är det. Av de 
inkluderade artiklarna var det endast två artiklar som tog upp att experimentet var 
etiskt godkänt. Inte heller de två reviewartiklarna tog upp etiska aspekter. Vi valde 
trots allt att inkludera de här artiklarna då vi utifrån informationen i artiklarna inte 
fann några tydliga oetiska aspekter i studierna. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet från samtliga studier visar att de viktigaste faktorerna vid ljudlokalisering i 
det horisontella och vertikala planet är interaural tidsskillnad, interaural 
styrkeskillnad och olika spektrala faktorer. Den viktigaste akustiska faktorn vid 
avståndsbedömning är ljudets amplitud, men de spektrala faktorerna har även de en 
viss inverkan (Brungart et al., 1999). Resultatet visar att sensorineuralt hörselskadade 
personer överlag har en sämre förmåga att tillgodogöra sig de akustiska faktorer som 
påverkar lokalisering av ljud jämfört med normalhörande personer (Goverts et al., 
2002; Lorenzi et al., 1999; Smith-Olinde et al., 2004).  
 
För rena toner ses den interaurala tidsskillnaden som en lågfrekvent ledtråd. Studier 
visar dock att för mer komplexa ljud kan vi uppfatta interaurala tidsskillnader även 
för högfrekventa ljud (Bernstein, 2001; Smith-Olinde et al., 2004). De här resultaten 
anser vi vara särskilt intressanta då de har en större anknytning till en verklig 
situation. Samtliga artiklar bygger på studier utförda i kontrollerade 
laboratoriemiljöer med relativt enkla stimuli och med få störljud. I vår vardag 
befinner vi oss däremot i mer komplexa ljudmiljöer och de ljud vi finner intressanta 
är komplexa ljud, exempelvis talljud. Därför skulle det vara intressant att ta del av 
studier som bygger på mer naturliga ljudmiljöer eller där tal används som stimuli. 
Sådana studier skulle kunna ge en bättre uppfattning om hur riktningshörseln 
fungerar i verkliga situationer för både normalhörande och hörselskadade. 
 
Moore (2003) påstår att ljudlokalisering i det horisontella planet fungerar bättre 
jämfört med ljudlokalisering i det vertikala planet. Det sammanställda resultatet från 
vår studie visar på olika uppfattning kring det här påståendet. Vissa studier stödjer 
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Moores påstående medan andra studier visar andra resultat. Vi tror att de olika 
uppfattningarna kan bero på olika val av metod och stimuli vid experimenten.  
 
De studier vi inkluderat som studerar sensorineuralt hörselskadade personer och 
deras ljudlokaliseringsförmåga bygger på få försökspersoner, olika tillvägagångssätt 
och olika stimuli. Det hade varit bra om vi kunde ha hittat experiment som bygger på 
ett större urval av försökspersoner för att vi ska kunna generalisera deras resultat. Det 
finns många faktorer hos hörselskadan som kan variera mellan olika individer. Vi 
tror därför att det kan vara svårt att få fram ett stort homogent urval av hörselskadade 
personer med likadana hörselnedsättningar. Författarna presenterade heller inte sitt 
urvalsförfarande i studierna. Det är därför svårt att ge en detaljerad bild av vad som 
sker med de olika faktorerna vid en sensorineural hörselskada utifrån de här 
artiklarnas resultat. Det sammanställda resultatet visar dock att riktningshörseln 
försämras vid en sensorineural hörselskada. I de inkluderade artiklarna var det heller 
ingen av författarna som tydligt diskuterade begreppen validitet eller reliabilitet. 
Några av artiklarna diskuterade dock sin metod och sitt resultat då de här begreppen 
indirekt behandlades. Vi bedömde utifrån vår begränsade kunskap att det inte 
förekom några stora brister i studiernas validitet och reliabilitet. 
 
I vår vardag är vi människor ofta omgivna av störande ljud från konkurrerande 
ljudkällor. Vid en normal hörsel har vi en relativt bra förmåga att kunna lokalisera 
och urskilja det önskvärda ljudet i de här situationerna (Blauert, 1997). I Lorenzi et 
al. (2002) studie visar resultatet att hörselskadade personer har svårare än 
normalhörande att lokalisera ljud vid ett samtidigt brus. För att underlätta för 
hörselskadade personer att kunna lokalisera ljud i de här situationerna bör 
rehabiliteringsarbetet fokusera på att dämpa brusets inverkan. 
 
Enligt Blauert (1997) förutsätter ljudlokalisering ofta en god binaural hörsel. De 
hörselskadades sämre resultat i de inkluderade studierna kan delvis bero på deras 
nedsatta hörsel. Den nedsatta hörseln medför att de går miste om akustisk 
information från vissa frekvenser i stimuli som normalhörande vanligtvis uppfattar 
(Goverts et al., 2002; Lorenzi et el., 2002; Smith-Olinde et al., 2004). Enligt Su och 
Recanzone (2001) var ljudlokaliseringen sämre vid ljudnivåer nära hörtröskeln.  
 
Det går inte att utifrån ett audiogram tala om hur en sensorineuralt hörselskadad 
persons ljudlokaliseringsförmåga fungerar (Goverts et al., 2002). Det här påståendet 
stämmer överens med de andra två studierna som behandlar ljudlokalisering vid en 
hörselskada. Trots liknande hörtrösklar presterade försökspersonerna olika i de olika 
experimenten. 
 
Av de inkluderade artiklarna var det ingen som tog upp hur en hörselskada påverkar 
de spektrala faktorerna. Utifrån vår vetskap hittade vi ingen artikel vid vår 
litteratursökning som behandlade det här ämnet. Hofman & Van Opstal (2003) visar i 
sin studie, som bygger på normalhörande försökspersoner, att de spektrala faktorerna 
som skapas vid ytteröronen inverkar vid ljudlokalisering. Vi tror att uppfattningen av 
de spektrala faktorerna förändras på grund av mikrofonplaceringen vid användning 
av en bakom-örat apparat. Mikrofonen är då placerad ovanför ytterörat och 
hörapparaten kan då inte förmedla de spektrala faktorer som ytterörat skapar med 
hjälp av filtrering av ljudet till hörselsystemet. När man använder en allt-i-örat 
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apparat som fyller hela eller delar av conchan tror vi att det eventuellt också kan 
förekomma en påverkan på de spektrala faktorerna.  
 
I studiernas resultat förekom en variation både inom de normalhörande grupperna 
och inom de hörselskadade grupperna. För de normalhörande var variationerna inom 
gruppen dock mycket mindre jämfört med den hörselskadade gruppen där det 
förekom stora variationer mellan försökspersonernas resultat. För de hörselskadade 
personerna kan variationen ha berott på skillnader i hörselnedsättning vilket inte 
presenterades särskilt noggrant i artiklarna.  
 
Resultatet i vår studie visar att det krävs en god binaural hörsel för att kunna uppfatta 
flera av de akustiska faktorerna. Det här medför alltså stora krav på oss audionomer 
vid anpassning av hörapparater. Det är viktigt att personer med en bilateral 
hörselskada blir hjälpta med binaurala hörapparater för att uppnå bästa möjliga 
binaurala hörsel. För att optimera förmågan att kunna lokalisera ljud är det särskilt 
viktigt att de hörselskadade personerna får tillräcklig och rätt förstärkning i 
hörapparaterna. Då personer med bilateral hörselskada istället får en monaural 
hörapparatanpassning går personerna miste om de binaurala faktorerna som är 
viktiga vid ljudlokalisering, exempelvis den interaurala tids- och styrkeskillnaden. 
Vid val av en eller två hörapparater är det viktigt att påpeka vilka fördelar två 
hörapparater medför för patienten. En av fördelarna är att möjligheten för en god 
riktningshörsel förbättras vid användning av två hörapparater.  Vid hörapparat-
anpassning är det dessutom viktigt att det blir en bra balans mellan förstärkningen i 
de båda hörapparaterna. 
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Sökresultat     Bilaga 
 
Sökord ISI  SCI Cinahl Med- 

line 
Psyc- 
Info 

Auditory localization 81 ¤ 134 ¤ 33 58 ¤ 287 ¤ 
Binaural hearing 45 ¤ 69 ¤ 18 34 33 ¤ 
Directional hearing 48 ¤ 103 ¤ 22 34 63 ¤ 
Direct$ hear$ 57 ¤ 121 ¤ 81 ¤ 24 ¤ 63 ¤ 
Intensity difference 187 ¤ 354 ¤ 34 151¤ 41 ¤ 
Interaural intensity difference 22 44 1 31 15  
Interaural level difference 32 54 ¤ 0 20 10 
Interaural phase difference 10 7 0 3 2 
Interaural time difference 78 ¤ 155 ¤ 1 47 47 ¤ 
Interaural time discrimination 3 4 1  4 3 
Level difference 167 ¤ 319 ¤ 22 108 47 ¤ 
Localization ability 39 48 5 28 25 
Phase difference 1491¤ 2303 ¤ 7 273¤ 42 
Sensorineural hearing loss 1166 ¤ 2353 ¤ 714 ¤ 1592¤ 218 ¤ 
Sound lateralization 24 47 3 27 44 
Sound lateralization ability 1 2 1 3 2 
Sound localization 493 ¤ 792 ¤ 39 ¤ 578¤ 302 ¤ 
Spatial hearing 42 ¤ 70 ¤ 12 177¤ 171 ¤ 
Time difference 676 ¤ 878 ¤ 24 208¤ 78 ¤ 
Ability AND localization  2671 ¤ 5345 ¤ 30 1750¤ 1514 ¤
Auditory lateralization AND ability 1 2 0 2 20 
Auditory localization AND ability 20 31 4 14 103 ¤ 
Auditory localization AND hearing loss 0 2 9 4 36 
Binaural AND localization 215 ¤ 349 ¤ 22 121¤ 219 ¤ 
Binaural AND Sensorineural AND localization 4 8 4 9 18 
Directional AND hearing 85 ¤ 167 ¤ 5 ¤ 30 ¤ 223 ¤ 
Direction AND hearing loss 17 33 13 48 20 
Directional hearing AND hearing loss 13 17 13 17 22 
Direct$ hear$ AND hearing loss 13 17 14 19 22 
Direct$ hear$ AND hearing impairment 6 6 2 3 9 
Direct* hear* AND sensorineural 6 9 11 13 5 
Hearing AND localization 347 ¤ 638 ¤ 35 ¤ 246 ¤ 940 ¤ 
Hearing AND sound localization 130 ¤ 230 ¤ 26 ¤ 25 204 ¤ 
Hearing loss AND localiz$ 171 ¤ 351 ¤ 38 198 ¤ 96 ¤ 
Intensity difference AND ear 4 17 0 4 12 
Interaural intensity diff. AND hearing loss 0 1 1 2 3 
Interaural time diff. AND hearing loss 0 2 1 3 7 
Interaural AND level difference AND localization 35 50 ¤ 1 17 14 
Lateralization AND hearing 77 ¤ 130 ¤ 12 65 ¤ 584 ¤ 
Lateralization AND sensorineural hearing loss 2 4 2 3 12 
Level difference AND hear$ 24 54 ¤ 17 37 40 
Level difference AND interaural 45 83 ¤ 4 27 30 
Level difference AND sound localiza$ 35 47 ¤ 0 17 11 
Phase difference AND lateralization 1 2 0 2 2 
Phase difference AND localiz$ 39 51 ¤ 0 17 4 
Pinna AND sound localization 18 47 0 12 24 
Sensorineural hearing loss AND auditory localization 0 0 6 0 0 
Sensorineural hearing loss AND auditory lateralization 0 0 0 0 2 
Sensorineural hearing loss AND localization 29 71 ¤ 16 32 31 
Sensorineural hearing loss AND localization ability 1 1 2 0 1 
Sensorineural hearing loss AND sound localization  2 11 ¤ 12 11 10 
Sensorineural AND hearing loss AND sound localization 8 15 12 28 12 
Sensorineural AND localization 51 ¤ 141 ¤ 16  55 ¤ 43 

  



  

Sökord ISI  SCI Cinahl Med- 
line 

Psyc- 
Info 

Sensorineural AND hearing loss AND sound localization 
AND ability 

1 4 3 11 6 

Sensorineural hearing loss AND lateralization ability 0 1 1 1 1 
Sensorineural hearing loss AND sound lateralization 
ability 

0 1 1 1 1 

Sensorineural hearing loss AND interaural intensity 
difference 

0 1 1 1 2 

Sensorineural hearing loss AND interaural level 
difference 

0 0 0 0 0 

Sensorineural hearing loss AND interaural phase 
difference 

0 0 0 0 0 

Sensorineural hearing loss AND interaural time 
difference 

0 1 1 1 1 

Sensorineural hearing loss AND direct$ 62 ¤ 123 ¤ 15 ¤ 58 ¤ 31 ¤ 
Sensorineural hearing loss AND direct* hear* 5 8 11 5 4 
Sensorineural hearing loss AND sound localization AND 
ability 

1 3 3 4 6 

Sound localization AND ability  51 ¤ 89 ¤ 11 77 ¤ 72 ¤ 
Sound localization AND sensorineural 8 16 12 29 12 
Sound localization AND hearing loss 24 41 19  26 ¤ 35 
Sound localization ability AND hearing loss 0 1 1 2 0 
Sound localization AND hearing 130 ¤ 230 ¤ 26 ¤ 37 204 ¤ 
Sound localization AND binaural hearing 30 36 3 18 27 
Sound localization AND interaural time difference 53 ¤ 88 ¤ 0 14 32 
Time difference AND interaural 86 ¤ 166 ¤ 1 50 49 ¤ 
Time difference AND localization 121 ¤ 142 ¤ 0 26 41 
Time difference AND sound localization 63 ¤ 98 ¤ 0 23 33 
 
¤ = begränsat sökningen med not hearing aids, not cochlear implants, not BAHA, not 
animals. 
 
* och $ = trunkering av sökordet. 
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