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Sammanfattning: 

Andelen äldre i Sverige ökar. Hos normalhörande äldre människor sker det en förändring i 

taluppfattningen som är en del av det naturliga åldrandet. Syftet med denna studie är att belysa 

det biologiska åldrandets påverkan på den åldrande individens taluppfattningsförmåga. En 

systematisk litteraturstudie har använts som metod. Resultatet från övervägande delen av 

använda artiklar i denna studie visar att normalhörande äldre har sämre taluppfattning än 

normalhörande yngre. Den försämrade taluppfattningen är enligt artiklarna ett resultat av 

förändringar i det centrala hörselsystemet. Artiklarna pekar på att dessa förändringar beror på 

förändrad lateralisering, förlångsammad kodning av talsignalen, minskad nervaktivitet eller 

förtvinade nerver i hörselkortex.  
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1. Bakgrund 
Andelen äldre människor kommer i Sverige att öka inom den närmaste framtiden. Det 
beräknas att år 2025 kommer mer än var 5:e person vara 65 år eller äldre. Det är även så att 
åldersgruppen 80 år och äldre kommer att fördubblas från år 2000 – 2015 i Syd- och 
Västeuropa (Berg, 2007). Berg menar att det kroppsliga åldrandet börjar efter 30 års ålder. 
Det finns flera aspekter av åldrande; biologiskt, psykologiskt och socialt (Berg, 2007). I denna 
studie tas begreppet biologiskt åldrande upp och det definieras med hjälp av Berg (2007) som 
en ”nedgång av funktion och kapacitet i celler, vävnader, organ och organsystem hos 
individen” (s.64). Berg nämner även att ”risken för sjukdomar och handikapp ökar med 
stigande ålder” (Berg, 2007, s.83). Dryga 15 % av alla äldre har nedsättning i sinnesorganen, 
som syn, hörsel samt nervsystemet. Med fler och fler som blir äldre krävs det även mer 
resurser inom hälso- och sjukvården (Berg, 2007). Hit räknas även hörselvården. Ett aktuellt 
område just nu inom hörselvården är taluppfattning.  
 
 

 
Fakta om äldre 

• I Sverige finns det ungefär 480 000 hörselskadade i 
åldern 65-110 år (HRFs årsrapport 2008). 

 
• Cirka 46 procent av alla Sveriges hörselskadade är 

65 år och äldre (HRFs årsrapport 2008). 

Andel hörselskadade i den äldre åldersgruppen 

65-74 24,8% 
75-84 32% 
85-110 49,2%  

Tabell 1. Tabellen visar andelen äldre hörselskadade människor i Sverige 2008.  Återges med tillstånd av HRF. 
 
 Tye-Murray (2004) beskriver att förändringar i det centrala nervsystemet hos äldre påverkar 
taluppfattningen negativt. Begreppet taluppfattning definieras i denna studie som förmågan att 
via hörseln ta emot och identifiera tal (Tye-Murray, 2004). Talsignalen tas emot via hörseln 
för att sedan föras vidare via hörselsystemet till hörselkortex, där talsignalen avkodas genom 
ordets spektrala uppbyggnad. Hörselsystemet behöver enbart avkoda talsignalens spektrum 
för att kunna ge en helhetsbild av talsignalen. Där efter skickas den sedan vidare till de högre 
kognitiva centras där talsignalen sätts ihop i sitt sammanhang (Greenberg, Ainswoth, Popper 
& Fay, 2004). Taluppfattning kan mätas t.ex. genom taluppfattningstest, hädanefter benämns 
detta även som taltest, med efterklangs tider på 0.45, 0.85 och 1.25 sekunder presenterade vid 
50 dB SL. Försökspersonerna får höra och ska identifiera sex liknande ord med skillnad 
endast i första eller sista konsonanten. Ett annat test som mäter taluppfattning i brus är Speech 
Perception In Noise test (SPIN). Detta test kan både presenteras monoauralt eller binauralt för 
försökspersonen. Meningar presenteras av en mansröst och försökspersonen ska då repetera 
sista ordet i varje mening. Detta test har olika svårighetsgrad beroende på sista ordet. Ibland 
går sista ordet att förutsäga utav meningens innehåll och ibland inte. Meningarna presenteras 
på en ljudnivå på 50 dB SL med ett signal-brus-förhållande på +4 dB SL (Divenyi, Stark, & 
Haupt, 2005). Flera författare t ex Berg (2007), Tye-Murray (2004), Weinstein (2000) m.fl. 
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anser att förändrad taluppfattning beror på försämrad hörsel. Berg (2007) uppger att en 
definition av nedsatt hörsel är när en person inte kan höra vad som sägs när denne har 
hörapparat och flera pratar i en bullrig miljö.  
 
Det vanligaste stället som språkljuden bearbetas är i den oftast dominanta vänstra 
hjärnhalvans associativa (sekundära) hörselbark. Detta är ett centra vilket är en del av 
Wernickes område. Med språkljud menas talsignalen vilken uppfattas via hörselsystemet och 
bearbetas av hjärnan (Eriksson, 2001). 90 % av alla människor i världen är högerhänta, 
oavsett varifrån de kommer, vilket kön eller hudfärg de har. Dessa människor har vanligtvis 
språket lateraliserat till vänster hjärnhalva. Av den vänsterhänta befolkningen är det 70 % 
vilka har språket lateraliserat till vänster hjärnhalva. Det är således vanligast att ha språket 
lateraliserat till vänster hjärnhalva, dock förekommer det att personer har sitt språkcentra i 
antingen höger hjärnhalva eller har det delat mellan höger och vänster hjärnhalva (Eriksson, 
2001).  
 
För att mäta taluppfattningen används ofta taluppfattningsstest såsom HINT och SPIN. 
Dessutom används neurofysiologiska mätningar såsom EEG och MEG. Dessa mätmetoder 
pressenteras i avsnitten 1.1-1.4 nedan.  
 
1.1 Hearing In Noise Test (HINT) 
HINT-test är ett hörtröskel test för tal. HINT-testet utvecklades 1994 av Nilsson, Soli & 
Sullivan. Testet består av 25 sammansatta listor, där varje lista består av 10 meningar. 
Meningarna är uppbyggda av spondéord (Gelfand, 2001). Ett spondéord är tvåstaviga ord där 
betoningen läggs på båda stavelserna såsom blåbär och järnväg (SAME, 2004). HINT-testets 
tröskel nås när man uppfattar 50 % av de presenterade meningarna. Det menas att ljudnivån 
på talet i HINT-testet varieras för att uppnå taltröskeln medan brusnivån läggs på en fast nivå. 
I artiklarna vilka använder HINT-testet hade de en fast brusnivå på 70 dB SPL (Gifford, 
Bacon & Williams, 2007) och de andra på 65 dB (A) (Kim, Frisina, Mapes, Hickman & 
Frisina, 2005; Kim, Frisina & Frisina, 2006). Talet presenterades alltid framifrån (Kim, 
Frisina, Mapes, Hickman & Frisina, 2005; Kim, Frisina & Frisina, 2006). Dessa författare 
varierade brusets presentationsplatser, där de kunde presentera brus vid höger öra (HINT 
N90), (HINT N270) vid vänster öra, 0o (HINT N0) då presenteras bruset och signalen från 
samma högtalare, eller vid tyst miljö HINT Q.  
 
1.2 Speech Perception In Noise test (SPIN) 
Speech Perceptrion In Noise test (SPIN) utvecklades av Kalikow, Stevens & Elliott (1977) 
och reviderades av Bilger (1984) och Bilger, Nuetzel, Rabinowitz & Rzeczkowski (1984). Det 
reviderade testet är det som idag kallas Illinois SPIN-test. SPIN-testet är uppbyggt av listor 
med 50 meningar i varje lista där försökspersonen ska upprepa sista ordet i varje mening. 
Testet kan ges i både tyst miljö och i en miljö med bakgrundsbrus. Mätmetoden använder sig 
av två delar. I den ena delen är det sista ordet mer logiskt förankrat i meningen, probability-
high (PHSPIN). Den andra är probability-low (PLSPIN) där det sista ordet inte kan förutspås 
efter meningens innehåll. Utifrån de kontextuella ledtrådarna som ges i de båda testens 
resultat kan man skatta försökspersonens förmåga att uppfatta tal (Gelfand, 2001). 
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Figur 1. Figuren visar hörselbanorna från innerörat till hörselkortex (SAME, 2004, s.159). Återges med tillstånd 

från CA Tegnér. 
 
För att undersöka taluppfattningen hos äldre används inte bara taluppfattningstest utan även 
andra test t.ex. elektrofysiologiska mätningar. Elektrofysiologiska mätningar är ett 
samlingsnamn för mätmetoder vilka undersöker den neurala interaktionen i hjärnan (SAME, 
2004). Berg (2007) benämner att när människan föds har de ett bestämt antal nervceller i 
hjärnan vilka ska räcka hela livet. Dessa kan inte nybildas och ersättas när de förstörs eller 
skadas som många andra celler i kroppen kan. Nervcellerna har förmågan att kunna förgrena 
sig. Med åren försämras förgreningen och kontaktpunkterna (synapserna) mellan cellerna 
minskar. Nyare forskning har kommit fram till att nya nervceller bildas under hela livet men 
detta är dock ännu inte vedertaget (Carlén et al. 2009). De elektrofysiologiska mätningarna 
studerar hur spänningen varierar mellan elektronerna i nerverna och hur dessa reagerar på 
akustisk stimulering. Registreringen sker vanligtvis genom att placera ytelektroder på 
försökspersonens huvud. Dessa kan även placeras i hörselgången. Placeringen av elektroderna 
beror på vad i hörselsystemet som ska undersökas (SAME, 2004). SAME (2004) benämner 
”att det är inte enkelt att beskriva vilka neurologiska processer som alstrar den elektriska 
aktivitet som registreras av ytelektroderna på skallens yta” (s.158). Detta hindrar dock inte 
den kliniska funktionsdugligheten hos mätningen (SAME, 2004). Spänningsvariationerna 
vilka mäts med ytelektronerna kallas för potentialförändringar. För att kunna mäta 
potentialförändringarna summeras flera svar från flera neuron vilka svarar på stimuli. Detta 
krävs då responsen från ett svar är för svaga i amplituden för att kunna registreras av 
elektroderna på skallens yta (Andersson & Solders, 1996). Det som studeras vid 
elektrofysiologiska metoder kan enkelt delas in i sju delar från t.ex. vänster inneröra till höger 
hörselkortex. Dessa sju delar börjar med att signalen går via vänster innerörat (cochelan) och 
går vidare med hörselnerv (nervus cochelaris) och cochliaris kärnor (nucleii cochleares). Efter 
detta sker en omkoppling till höger sidas övre oliv (oliva superior), till colliculus inferior och 
vidare till mediala knäkroppen (corpus geniculatum mediale), slutligen kommer man primärt 
till hörselbarken som ligger i temporalloben och här registreras signalen och förs sedan 
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sekundärt till hörselcentrat i hjärnan (Se figur 1). De auditiva elektriska svaren delas in i 
tidiga, snabba, medelsena och sena (långsamma) (Se figur 2). Det auditiva kortikala svaret 
med vågorna P1, N1, P2, N2 och P3 vilka har sitt ursprung i hörselbarken anses vara 
långsamma svar som ligger mellan 50 – 300 ms (Ebersole., & Pedley, 2003; Gelfand, 2001; 
SAME, 2004). Na och Pa vågorna är medelsena svar och ligger mellan 10 – 50 ms (Ebersole., 
& Pedley, 2003; Gelfand, 2001; SAME, 2004). När elektroder passerar genom det 
extracellulära hålrummet bildas det strömmar i membranet, dessa kan mätas genom EEG eller 
MEG (Ebersole., & Pedley, 2003). 
 

 
Figur 2. Figuren visar de olika vågresponser vilka undersöks vid elektrofysiologiska mätningar (Gelfand, 2001, 

s. 351). Återges med tillstånd från Thieme Medical Publishers, Inc. 
 
1.3 Elektroencefalografi (EEG) 
Elektroencefalografi (EEG) är en elektrofysiologisk metod. Metoden innebär att det sker 
automatiska vågformade spänningsvariationer i hjärnan vilka alstras av hjärncellernas 
aktivitet. EEG mäter och registrerar denna elektriska aktivitet i hjärnan med hjälp av 
elektroder som placeras på försökspersonens skallyta. I huvudsak bildas EEG-vågorna från 
hjärnbarken då registreringsmöjligheten minskar med ökande avstånd från källan där den 
elektriska aktiviteten sker. Metoden kan även ge utförlig information om andra hjärnområdens 
aktiviteter (Larsson, 2000). 
 
1.3.1 Event-related potentials (ERP) 
Den vanligaste experimentella designen vilken används för att frambringa ERP är ett stimuli 
som heter oddball paradigm. ERP responsen till stimulit, vilka kan bestå av både ton och tal, 
utgörs av en serie vågor. Dessa vågor delas in i tre delar. Tidiga latenser, mellanlatenser och 
sena latenser (Ebersole & Pedley, 2003).  
 
1.3.1.1 Oddball paradigm 
Oddballtestet består av ton- och taltest. Tontestet består av att det för testpersonen presenteras 
två olika tonstimuli varav det ena återkommer frekvent och det andra mer sällan. Den mer 
sällan återkommande tonen är den som kallas oddball. Testpersonen får instruktionen att 
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lyssna efter tonen vilken återkommer mer sällan. Oddball kan även vara ett taltest där 
personen ska identifiera ett ord av tre ord presenterade i följd. Ordet vilket ska identifieras 
skiljer sig från de andra orden, till exempel ”sue-zoo-zoo”, placeringen av oddballordet kan 
variera (Gelfand, 2001). 
 
1.4 Magnetencefalografi (MEG) 
Hjärnan alstrar ständigt elektriska spänningar i hjärnan, denna aktivitet alstrar i sin tur 
magnetiska fält. Det magnetiska fältet vilket mäts vid magnetencefalografi, (MEG) är 
vinkelrätt mot den elektriska strömriktningen (Larsson, 2000). MEG kan registrera aktivitet 
som ligger längre in i hjärnbarken än vad EEG har möjlighet till (Andersson & Solders, 
1996). Mätningen utförs i magnetiskt skyddade rum för att mätningen inte ska påverkas av 
oönskad magnetisk aktivitet. Försökspersonerna får ha en hjälmliknade utrustning vid 
huvudet, denna hjälm har hyperkänsliga detektorer (Olson, 2007). De artiklar vilka tar upp om 
MEG har båda använt sig av 151-kanalig neuromagnetometer (Ross, Fujioka, Tremblay & 
Picton, 2007; Alain & McDonald, 2007). Med hjälp av en dator kan registreringarna 
omvandlas till ”bilder” som kan användas till klinisk tolkning (Olson, 2007).  
 
1.5 I den kliniska verksamheten 
Som audionom är det en vanlig arbetsuppgift att göra hörselmätningar på äldre. I dessa 
hörselmätningar ingår det att utföra bland annat tonaudiogram. Vid ett tonaudiometritest 
undersöks den lägsta hörbara nivån av en signal. Tonaudiometri är en del av testbatteriet 
vilket används för att ange graden av en hörselnedsättning hos en människa. Testet är ett 
mycket använt redskap vid hörapparatsanpassning och utprovning (SAME, 2004). Ett 
tonaudiogram visar enbart art och grad av en nedsättning, den visar dock inte hur en person 
upplever sin hörsel. SAME (2004) beskriver att ”man kan till och med ha ett normalt 
tonaudiogram trots en mycket dålig taluppfattning” (s. 94). Detta hålls med av Weinstein 
(2000) som menar att äldre kan ha sämre taluppfattningsreslutat än förväntat, jämfört med 
tontröskeln. SAME menar att äldre personer kan få markant sämre taluppfattning och att detta 
skulle bero på centrala störningar hos dessa personer. Denna studie vill undersöka vad det kan 
bero på när en äldre person har ett normalt tonaudiogram men med en försämrad 
taluppfattning.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa det biologiska åldrandets påverkan på den åldrande 
individens taluppfattningsförmåga. 
  
 

3. Metod 
Metoden för denna studie är en systematisk litteraturstudie, grundad på 16 kvantitativa 
artiklar.  
 
3.1 Datainsamling  
Studien är en systematisk litteraturstudie där olika databaser användes för att söka information 
om studiens syfte i vetenskaplig litteratur. Sökningarna genomfördes på Örebros 
universitetsbiblioteket och på det medicinska biblioteket på Universitetssjukhuset i Örebro. 
Databaserna som användes var Cinahl, ELIN@Örebro, Medline och Pubmed. Sökord som 
ingått i studien var, aging, elderly, normal aging, speech comprehension, speech 
identification, speech perception, speech understanding, speech recognition och brain. Dessa 
har sedan kombinerats på olika sätt med varandra vilket visas i bilaga 1. Litteraturen valdes 
utifrån frågeställningen vars fokus ligger på det biologiska åldrandet och hur detta bidrar till 
en förändrad taluppfattning hos äldre.  
 
3.2 Urval 
Målsättningen var att i detta arbete använda artiklar som inte var äldre än 10 år. Dock 
användes äldre litteratur när metoder förklarades, detta då det var lite skrivet om vissa 
metoder. Från en större mängd kvantitativa artiklar gjordes ett urval. Dessa artiklar låg sedan 
till grund för studien. Artiklarna till arbetet valdes ut genom läsning av titel och abstrakt. 
Hade en artikel en intressant titel utifrån denna studies syfte lästes även abstraktet för denna 
artikel. Om abstraktet då ett relevant innehåll skrevs denna ut för vidare granskning. Urvalet 
från artikelsökningen utgick ifrån 40 artiklar, vilka granskades med en urvalsmatris för 
kvantitativa artiklar enligt Forsberg & Wengström (2003). Antalet utvalda artiklar till studien 
blev 16 till antalet och var skrivna på engelska. För att förklara mätmetoderna artiklarna 
använde sig av användes svensk facklitteratur.  
 
3.3 Dataanalys 
Resultatet av analysen har redovisats i en artikelmatris. I matrisen är artiklarna betygsatta från 
1–3 där ett är mindre relevant och tre är relevant för studien. En relevant kvalitetsgranskning 
användes för kvantitativa studier. Denna studie hade ett visst antal exklusionskriterier. Dessa 
var artiklar som var inriktade på t.ex. resultat av syntest i kombination med taluppfattning, 
hörselnedsättning, hörapparater, öronsjukdomar, slutsatser med spekulationer, djurförsök, 
minnesfunktion och kognition. Kognition och minnesfunktion är väldigt stora områden var för 
sig och att involvera dem i detta arbete hade varit för omfattande. Studien kommer att 
innefatta både män och kvinnor där vi kommer att undersöka resultat som innefattar 
försökspersoner i åldrar från 18 – 90 år. Studiens fokus ligger på åldersgruppen 45 – 90 år. 
 
3.4 Etiska överväganden 
När det gäller etiska aspekter hade vi i vår studie enbart velat använda oss av vetenskapliga 
artiklar som hade fått godkännande från en etisk kommitté. Detta var inte möjligt då inte alla 
artiklar redovisade detta. Även om vissa artiklar inte har redovisat godkännande från etisk 
kommitté har de ändå inkluderats i denna studie. 
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4. Resultat 
Här nedan presenteras artiklarna vilka ingår i denna studie. Dessa är indelade i två grupper, en 
med taltest och en med EEG och MEG test.  
 
4.1 Taltest 
 
Nr Författare Försökspersoner Tonaudiomeri trösklar 

och undersökta 
frekvenser 

1 Gifford, R.H., Bacon, S.P., & 
Williams, E.J. (2007) 

Experiment 1A 
Yngre 19-30 år 
Äldre 60-73 år 
Experiment 1B 
Yngre 18-30 år  
Äldre 62-67 år 

≤ 15 dB HL vid 
frekvenserna 250-6000 
Hz 

2 Kim, S., Frisina, R.D., & 
Frisina, D.R. (2006) 

25 till antalet 18-75 år ≤ 20 dB HL vid 
frekvenserna 250-4000 
Hz 

3 Kim, S., Frisina, R.D., 
Mapes, F.M., Hickman, 
E.D., & Frisina, D.R. (2005) 

19 yngre 18-37 år  
16 medelålders 38-57 år 
19 äldre 58 år och äldre 

≤ 25 dB HL vid 
frekvenserna 250-8000 
Hz 

4 Divenyi, P.L., Stark, P.B., & 
Haupt, K.M. (2005) 

29 försökspersoner (21 
kvinnor)  

Normal hörsel (nivåer ej 
angivna) 

5 Wong, P.C.M., Jin, J.X., 
Gunasekera, G.M., Abel, R., 
Lee, E.R., & Dhar, S. (2008) 

12 yngre 19-27 år (8 ♀, 5 
♂) 
12 äldre 63-75 år (6 ♀, 6 
♂) 

Bättre än normalhörsel 
vid 250-4000 Hz  

6 Barrenäs, M.-L., & 
Wikström, I. (2000) 

Den gjorda studien hade 
två grupper. I den första 
gruppen ingick 1895 
personer av båda könen i 
åldrarna 16-89 år och den 
andra gruppen som även 
var kontrollgrupp ingick 
513 kvinnor i åldrarna 56-
81 år.  

≤ 20 dB HL vid 
frekvenserna 250-6000 
Hz 

7 Enrietto, J.A., Jacobson, 
K.M., & Baloh, R.W. (1999) 
 

110 försökspersoner 53 ♀ 
och 57 ♂, alla var 75 år 
eller äldre. 

Normal hörsel vid 
frekvenserna 500, 1000, 
2000, 4000, 6000 och 
8000 Hz 

Tabell 2. Tabellen visar antalet försökspersoner som ingår i studierna och hur dessa försökspersoner är indelade. 
Artiklarna har själva definierat sina åldersgrupper som t.ex. yngre, medelålders och äldre. Tabellen visar även 
vilken tonhörtröskel försökspersonerna i studien hade. 
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Gifford, R.H., Bacon, P.S., & Williams, E.J. (2007) 
An Examination of Speech Recognition in a Modulated Background and of Forward Masking 
in Younger and Older Listeners 
 
Syftet med denna studie var att jämföra taluppfattningen hos äldre och yngre genom att 
relatera återhämtningen av framåtmaskering till ett 10 Hz fyrkantsvågsbrus.  
 
Studien grundade sig på två olika experiment kallade experiment 1A och 1B. 
 
Experiment 1A 
Metoden som användes i denna studie var HINT-test.  
 
I resultatet kom författarna fram till att äldre behöver ett förändrat SNR (signal-brus) 
förhållande för att få lika bra resultat som de yngre. Skillnaden låg vanligtvis på 5,5 dB. De 
diskuterade att anledningen till äldres krav på högre SNR i förhållande till yngre kunde bero 
på åldrandets påverkan på förmågan att dra nytta av dalarna som bildas i den modulerade 
maskeringen. Dessa dalar bidrar till det ökade SNR förhållandet.  
 
Experiment 1B 
Stimuli i studien var ett digitalt genererat stimuli med en samplingsfrekvens på 50 kHz. Det 
använda fyrkantsvågsbruset och signalen presenterades i två separata kanaler. Maskeringen 
låg konstant vid 90 dB SPL.   
 
Resultaten i studien pekar på att äldre med en stor mottaglighet till framåtmaskering har stora 
problem att uppfatta tal i situationer med bakgrundsljud som varierar i tiden.  
 
Den generella slutsatsen författarna drar av de båda experimenten är att påverkan åldrandet 
har på taluppfattningen mer troligt sitter i de temporala perceptionsprocesserna än att det 
skulle bero på förändringar i cochlean. Detta då de äldre och de yngre försökspersonerna hade 
liknade tontrösklar med högst 5 dB sämre för de äldre. 
 
 
Kim, S., Frisina, R.D., & Frisina, D.R. (2006) 
Effect of age on speech understanding in normal hearing listeners: Relationship between the 
auditory efferent system and speech intelligibility in noise 
 
Syftet med studien var att hos äldre och yngre försökspersoner undersöka förhållandet mellan 
taluppfattning i brus och det starka efferenta hörselsystemet, mediala olivocochleara (MOC) 
systemet.  
 
För att undersöka MOC använde forskarna sig av DPOAE (Distortion Product OtoAcoustic 
Emissions). De gjorde även ett HINT-test för att utvärdera taluppfattningen.  
 
Resultatet författarna fick var att HINT-mätningen och DPOAE amplituden påverkades med 
åldern. I diskussionen kom de sedan fram till att åldersförändringar i det efferenta 
hörselsystemet försämrar taluppfattningen i bakgrundsbrus för äldre.  
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Kim, S., Frisina, R.D., Mapes, F.M., Hickman, E.D., & Frisina, D.R. (2005) 
Effect of age on binaural speech intelligibility in normal hearing adults 
 
Studiens syfte var att undersöka åldrandets effekt på taluppfattningen hos äldre.  
 
Metoden som användes vid denna studie var HINT.  
 
Resultatet i studien visade att åldrandet påverkar HINT Q. Ålder påverkade även HINT N0, 
författarna menade att detta tyder på en nedgång i talförståelsen. Både HINT N90 och HINT 
N270 visades sig också ha en ålderspåverkan. I diskussionen kom författarna fram till, att då 
taluppfattningen i tyst miljö var påverkad för normalhörande äldre, måste det peka på att de 
svårigheter äldre har med taluppfattningen, inte enbart har perifera orsaker. De menar att, 
resultaten snarare tyder på en nedsatt funktion i det central och perifera hörselsystemets 
nerver.  
 
 
Divenyi, P.L., Stark, P.B., & Haupt, K.M. (2005) 
Decline of speech understanding and auditory thresholds in the elderly 
 
Studien utgick från en hypotes att hörselnedsättning och svårigheter att uppfatta tal i brus 
inträffar senare i livet. Men vid vilken tidpunkt inträffar det? Och inträffar både 
hörselnedsättning och svårigheter med taluppfattningen samtidigt? Hänger hörselnedsättning 
ihop med svårigheterna att uppfatta tal? 
 
Alla försökspersoner hade engelska som modersmål. En longitudinell studie genomfördes där 
29 personer följdes under fem år. Under den tiden gjordes diverse hörseltester vid flera olika 
tillfällen och de individuella resultaten jämfördes med varandra. Vid varje testtillfälle hade 
försökspersonerna genomgått ett antal olika hörseltester där SPIN-test ingick.  
 
Testen visade att försökspersonerna fick en försämrad taluppfattning och försämrad 
ljuduppfattning med stigande ålder. Dessa förmågor försämrades ytterligare med stigande 
ålder. Och hos de personer med svårigheterna att uppfatta tal försämrades förmågan snabbare 
med åldern jämfört med personer som hade svårt att uppfatta ljud. 
 
Enligt författarna tolkar de sina resultat med att det sker en ålderspåverkan på hörselsystemet 
perifert, men också centralt när människor blir gamla. Förändringen som sker på 
hörselsystemet sker centralt och är en utveckling av ett normalt biologiskt åldrande. Denna 
förändring bidrar till att processerna, som bearbetar och kodar talljud, går långsammare och 
resultatet blir en försämrad taluppfattning hos de äldre. Med stöd av sina studier påstår 
författarna, att många äldre med svårigheter att uppfatta tal inte blir hjälpta av en hörapparat. 
Lösningen som ges till problemet är att utveckla hörapparaternas teknik med en automatisk 
talsignals-separator. 
 
 
Wong, P.C.M., Jin, J.X., Gunasekera, G.M., Abel, R., Lee, E.R., & Dhar, S. (2008)  
Aging and cortical mechanisms of speech perception in noise 
 
Syftet med studien var att undersöka om det finns någon ålderspåverkan neuralt i hjärnan när 
man lyssnar till tal med störande ljud.  
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Alla försökspersoner hade amerikansk-engelska som modersmål. Experimenten hade 
genomförts med SPIN-test som mättes med instrument som registrerade magnetfält. 
 
Det upptäcktes att taltest med brus registrerades i andra delar av hjärnan hos gruppen äldre 
jämfört med de yngre. Författarna drog slutsatsen, utifrån sina resultat, att det fanns 
förändringar i hörselcortex hos äldre som bidrar till en försämrad taluppfattning. De menar att 
processer i hörselsystemet som bearbetar och kodar talljud hade en åldersrelaterad påverkan 
även då det perifera systemet var intakt.      
 
 
Barrenäs, M.-L, & Wikström, I. (2000) 
The Influence of Hearing and Age on Speech Recognition Scores in Noise in Audiological 
Patients and in the General Population 
 
Syftet med studien var att undersöka hur resultaten för taluppfattningstest i brus påverkas av 
ålder och om det finns någon relation mellan taluppfattningstestets resultat och tonaudiometri. 
 
Tonaudiometrin delades upp i två grupper för att summera statistiken. Den ena gruppen var 
pure-tone averages eller PTA-High där frekvenserna 3, 4 och 6 kHz ingick, och den andra 
gruppen var PTA-Mid där frekvenserna 0.5, 1 och 2 kHz ingick. Då studien var svensk 
använde sig författarna av sex svenska fonetiskt balanserade ordlistor där den fasta brusnivån 
låg på +4 dB HL. Talsignalen presenterades på den nivå försökspersonen själv tyckte var mest 
komfortabel.  
 
Resultatet i studien visade att yngre med hörselnedsättning hade bättre taluppfattningsresultat 
än äldre med samma hörselnedsättning. Författarna nämner, att de fått vissa resultat som tyder 
på att den försämrade taluppfattningen beror på ålder och inte enbart på försämrad hörsel, 
detta diskuteras dock inte vidare. Författarna kom i diskussionen fram till att normalhörande 
äldre inte har en påverkad taluppfattning. Däremot påverkas taluppfattningen om den äldre 
har en hörselnedsättning.  
 
 
Enrietto, J.A., Jacobson, K.M., & Baloh, R.W. (1999) 
Aging Effects on Auditory and Vestibular Responses: A Longitudinal Study 
 
Studiens syfte var att vid flera tillfällen under en femårsperiod observera hur ålder påverkade 
det auditiva och det vestibulära systemet. 
 
Studien var en longitudinell studie med deltagare från 75 år och äldre. Det använda taltestet 
var ett test med fonetiskt balanserade 50 ords listor med spondéer så som hotdog, iceberg 
m.fl. Orden presenterades ”direktsänt” (upplästa genom en mikrofon) av en kvinna. 
Hörtröskeln nåddes när försökspersonen fått 50 % av de presenterade orden rätt. Även ett tal i 
brustest utfördes med hörlurar, där bruset presenterades i det kontralaterala örat från vilket 
talet presenterades. Talet presenterades på en nivå av 80 dB HL eller den mest optimala för 
försökspersonen.  
 
Resultatet i studien visade att hörtröskeln för tal minskade med 2 dB per år medan tontröskeln 
minskade med bara 1 dB per år. Författarna menade att taluppfattningen försämrads med 2 % 
per år samt att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. I 
diskussionen kom författarna fram till att män hade en större påverkan av centrala 
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förändringar i hörselsystemet än vad kvinnor hade. De nämnde även att resultaten de fick 
berodde på förändringar i det centrala hörselsystemet.  
 
 
4.2 EEG och MEG test 
 
Nr Författare Försökspersoner Tonaudiomeri trösklar 

och undersökta 
frekvenser 

1 Alain, C., & McDonald, 
K.L. (2007) 
 

12 yngre 22-31 år (6 ♀, 6 ♂) 
12 medelålders 40-50 år (7 ♀, 
5 ♂) 
14 äldre 61-78 år (7 ♀, 7 ♂) 

≤ 30 dB HL vid 
frekvenserna 250-2000 
Hz bilateralt 

2 Bellis, T.J., Nicol, T., & 
Kraus, N. (1999) 
 

15 barn 8 – 11 år 
11 yngre vuxna 20-25 år 
10 äldre vuxna 55 år och 
uppåt, studien innehöll enbart 
kvinnor 

< 25 dB mellan 
frekvenserna 500-8000 
Hz 

3 Geal-Dor, M., Goldstein, 
A., Kamenir. Y., & 
Babkoff, H. (2006) 
 

20 yngre 20-26 år (10 ♀, 10 ♂) 
21 medelålders 46-55 år (10 ♀, 
11 ♂) 
23 äldre 64-78 år (14 ♀, 9 ♂) 

Hörtröskel inom det 
normala för deras ålder 
för frekvenserna 500, 
1000, 2000 och 4000 Hz 

4 Harkrider, A.W., Plyler, 
P.N., & Hedrick, M.S. 
(2005) 
 

11 yngre 25-34 år (6 ♀, 5 ♂) 
10 äldre 43-65 år (5 ♀, 5 ♂) 

≤ 15 dB HL vid 
frekvenserna 250-8000 
Hz 

5 Harris, K.C., Millis, J.H., 
& Dubno, J.R. (2007) 

10 yngre 18-30 år 
10 äldre 64-76 år  

25 dB HL vid 
frekvenserna 250-4000 
Hz 

6 Ostroff, J.M., McDonald, 
K.L., Schneider, B.A., & 
Alain, C. (2003) 

10 yngre 21-31 år (5 ♀, 5 ♂) 
10 medelålders 37-58 år (6 ♀, 
4 ♂) 
9 äldre 60-78 år (5 ♀, 4 ♂) 

≤ 30 dB HL vid 
frekvenserna 250-2000 
Hz 

7 Ross, B., Fujioka, T., 
Tremblay, K.L., & 
Picton, T.W. (2007) 

12 unga med medelålder på 
26,8 år (7 ♀, 5 ♂) 
11 medelsålders med 
medelålder på 50,8 år (8 ♀, 3 
♂) 
10 äldre med medelålder på 
71,4 år (5 ♀, 5 ♂) 

De unga och medelålders 
försökspersonerna hade 
hörtröskel på ≤ 20 dB HL 
vid frekvenserna 250-
8000 Hz, de äldre fick 
inte ha en lägre tröskel än 
50 dB HL vid 2000-8000 
Hz. 

8 Tremblay, K.L., Piskosz, 
M., & Souza, P. (2002) 

10 yngre 19-32 år 
10 äldre 61- 79 år 

≥ 20 dB HL vid 
frekvenserna 250-8000 
Hz 

9 Tremblay, K.L., Piskosz, 
M., & Souza, P. (2003) 

10 yngre 19-32 år 
10 äldre 61-79 år 
10 äldre vuxna 60-81 år 

Normal hörsel 

Tabell 3. Tabellen visar antalet försökspersoner som ingår i studierna och hur dessa försökspersoner är indelade. 
Artiklarna har själva definierat sina åldersgrupper som t.ex. yngre, medelålders och äldre. Tabellen visar även 
vilken tonhörtröskel försökspersonerna i studien hade.  
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Alain, C., & McDonald, K.L. (2007)  
Age-Related Differences in Neuromagnetic Brain Activity Underlying Concurrent Sound 
Perception 
 
Studiens syfte var att undersöka vart i temporalloben det sker en ålderspåverkan av 
ljudsegregering och perception.  
 
Stimuli som användes i studien var digitalt framförda komplexa ljud med samma intensitet, 
bestående av 10 toner. Det använda stimulit var antingen toner vilka var manipulerade i sina 
övertoner eller rena toner. Tonerna hade en duration på 40 ms och presenterades vid 80 dB 
SPL. Grundfrekvensen för stimulit var 200 Hz och presenterades samtidigt som MEG 
mätningar gjordes. 
 
Resultaten författarna kom fram till var att Pa amplituden och latensen påverkades av ålder. 
När försökspersonerna jämfördes parvis visade det sig att de äldre hade en förändrad Pa 
amplitud i förhållande till de yngre. N1 latensen var även påverkad av ålder då N1 var 
försenad för äldre i förhållande till medelålders försökspersoner.  
 
Författarna drog slutsatsen att effekten av åldrandet på talperception inte enbart påverkades av 
det perifera hörselsystemet utan måste även innefatta förändringar i det centrala 
hörselsystemet. Detta då det inte fanns någon skillnad på tonhörtrösklarna mellan de yngre 
och de äldre försökspersonerna.  
 
 
Bellis, T.J., Nicol, T., & Kraus, N. (1999) 
Aging Affects Hemispheric Asymmetry in the Neural Representation of Speech Sounds 
 
Syftet med studien var att undersöka var talljud lateraliseras i hjärnan och ifall det sker en 
ålderspåverkan.  
 
I metoden användes EEG och registrerade svaren från hjärnvågorna P1 och N1. Vid 
registreringen av P1 och N1 vågorna användes Oddballparadigm för tal. Försökspersonerna 
fick lyssna på syntetiska talljud med en duration på 100 ms. Talljuden bestod av korta 
stavelser av konsonanter och vokaler t.ex.  /da/-/ga/. Försökspersonerna fick lyssna på en nivå 
av 75 dB SPL. Talljuden presenterades på startfrekvenserna 2580 och 2300 Hz.  

 
Resultaten för P1-N1 visade att äldre personer lateraliserade talljuden i temporalloberna 
symmetriskt. Det vill säga att ingen hjärnhalva var dominant. Det fungerade tvärtom med barn 
och yngre vuxna som uppfattade talljuden övervägande i vänster hjärnhalva. I förhållande till 
barn och yngre vuxna hade de äldre svårt att uppfatta Oddballparadigmstestet. 
 
Diskussionen tar upp att det finns en åldersrelaterad påverkan av taluppfattning hos äldre 
normalhörande. Detta innebär en försämring av den neurala kodningen för taluppfattningen i 
de båda hjärnhalvorna. Normalhörande unga människor lateraliserade talljuden asymmetrisk 
mellan de båda hjärnhalvorna med dominans i vänster hjärnhalva. Denna asymmetriska 
funktion fanns inte hos de äldre utan istället hade lateraliseringen förändrats och 
registreringen av talljuden hade förflyttats till andra delar av hjärnan. Denna studie visar på att 
det sker en åldersrelaterad påverkan för uppfattning av talljud men däremot inte av ljud.       
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Geal-Dor, M., Goldstein, A., Kamenir. Y., & Babkoff, H. (2006) 
The effect of aging on event-related potentials and behavioural responses: Comparison of 
tonal, phonologic and semantic targets. 
 
Syftet med studien var att undersöka åldrandets effekt på bearbetning av ton och tal.  
 
Den använda metoden i studien var oddballparadigm och EEG användes som mätmetod. Det 
de undersökte i studien var N1 och P3 vågorna.  
 
De erhållna resultaten i studien var att N1 latensen var längre för den medelålders och den 
äldre gruppen, än vad den var för den yngre gruppen och detta vid både tonala, fonologiska 
och semantiska stimuli. P3 amplituden förändrades med ålder i förhållande till 
elektrodplacering, detta gällde enbart för talstimuli och inte för tonstimuli. P3 amplituden 
visade en signifikant minskning vid den fonologiska uppgiften vid elektroderna Pz och P3. I 
den semantiska uppgiften ökade P3 amplituden med ålder för P4 elektroden och minskade för 
Pz och P3. Det visade sig även att vid det fonologiska och semantiska testet, lateraliserade den 
yngre gruppen ljuden till den vänstra hjärnhalvan. Gradvis övergång från vänster till höger 
hjärnhalva skedde med ålder.  
 
I diskussionen tas det upp att den förändrade N1 latensen kunde tyda på att de äldre förlorat 
nerver i hjärnan. Artikeln tar även upp att P3 amplituden vid talstimuli var påverkad av ålder 
vad gäller lateraliseringen av höger-vänster hjärnhalva. Författarna menade även att 
taluppfattningen påverkas av åldersförändringar vilka sker centralt. De diskuterar att 
förändringen i P3 amplituden när det kommer till talstimuli beror på att synkroniseringen av 
nervaktiviteten minskar i förhållande till tonstimuli.  
 
 
Harkrider, A.W., Plyler, P.N., & Hedrick, M.S. (2005) 
Effects of age and spectral shaping on perception and neural representation of stop 
consonant stimuli 
 
Det fanns två syften med denna studie: 
Det första var att undersöka om den neurala representationen av klusiler påverkas av ålder. 
Det andra var att undersöka om användning av samma stimuli, fast med en linjär förstärkning 
anpassat för personer med medel till måttlig hörselnedsättning, och se om det resulterade i en 
perception och en neural representation mer lik normalhörande yngres.  
 
Det använda stimuli i denna studie bestod av en 15-stegs /ba/-/da/-/ga/  kontinuum på en 
samplingsfrekvens på 10 kHz. Stimulit hade en total duration på 100 ms och presenterades på 
en nivå av 82 dB SPL. Mätningen författarna utförde var EEG och då låg fokus på N1 och P2 
vågorna.  
 
Resultaten av studien var att ålder påverkade den neurala representationen av klusil stimuli. 
Med det menade de att det neurala igenkänningsmönstret skiljer sig mellan äldre och yngre. 
P2 latensen påverkades av ålder, då den var längre för äldre än vad den var för yngre 
försökspersoner. N1 hade en större amplitud hos äldre försökspersoner än yngre.  
 
I diskussionen nämner författarna att ålder försämrar den neurala processen, vilken har hand 
om talsignalen. Författarna menar att resultaten de fått fram om ålderspåverkningarna vilka 
sker i nervsystemen kanske går att reparera. De menar att biologiskt åldrande bara påverkar 
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nervernas förmåga att kunna svara på signaler, medan ålderspåverkad hörselnedsättning 
medför att nerverna förstörs på grund av minskad stimulering och förvränger därmed 
kodningen av information som tagits emot via hörseln. Författarna menar, att det är därför 
personer med hörapparat inte upplever någon förbättrad taluppfattning.  
 
 
Harris, K.C., Mills, J.H & Dubno, J.R. (2007) 
Electricphysiologic correlates of intensity discrimination in cortical evoked potentials of 
younger and older adults. 
 
Målsättningen för experimenten var att via elektrofysiologiska mätningar, få möjlighet att 
bedöma om det fanns en åldersrelaterad påverkan i temporalloberna, vid ljuduppfattning hos 
äldre normalhörande.   
 
Som metod användes EEG där de fokuserade på hjärnvågorna N1-P2. Vid genomförandet fick 
försökspersonerna lyssna på stimulin för rena toner monauralt. Försökspersonerna fick lyssna 
på ett antal toner på 70 dB SPL under 150 ms. Intensiteten på tonerna ökade kontinuerligt i en 
skala från 0 dB till 5 dB på 500 hz och från 0 dB till 8 dB på 3000 hz med 1 dB steg i taget. 
 
Resultaten för N1och P2 vågorna visade minskade latenser och ökade amplituder med ökad 
intensitet av tonerna i båda försöksgrupperna. Latenserna för både N1 och P2 var förlängda 
och amplituderna lägre för den äldre gruppen jämfört med den yngre. Däremot när tonerna 
presenterades på 500 Hz med 5 dB och mer fick de äldre större amplituder än de yngre. 
 
I diskussionen beskrivs att de äldre hade svårigheter att uppfatta tonernas intensitetsskillnader 
på frekvensen 500 Hz men inte på 3000 Hz. De äldre personers latenser var också längre 
jämfört med de yngre på 500 Hz men inte på 3000 Hz. Författarna menade att det fanns 
åldersrelaterade förändringar på N1 och P2 som hade skett oberoende av eventuella 
förändringar i det perifera hörselsystemet. Äldres förmåga att uppfatta skillnader på toners 
intensitet beror inte på en förändring i det perifera hörselsystemet utan att det sker en central 
påverkan. Det sker en minskad nervaktivitet i det centrala nervsystemet och hörselsystemet 
när människor blir äldre, som i sin tur bidrar till en förändrad taluppfattning.  
 
 
Ostroff, J.M., McDonald, K.L., Schneider, B.A., & Alain, C. (2003) 
Aging and the processing of sound duration in human auditory cortex. 
 
Undersöka om äldres svårigheter att kunna koda av en akustisk signal i temporalloberna 
orsakas av åldersrelaterade förändringar.  
 
I metoddelen användes EEG där N1 och P2 vågornas svar registrerades. Försökspersonerna 
fick lyssna på ett ljudtest vars syfte var att uppfatta mellanrum mellan en ren ton och brus. 
Vid ett annat test fick försökspersonerna lyssna monauralt till ett antal toner vid 80 dB SPL. 
Intervallen på varje sekvens av tonerna var 18 ms. Under dessa 18 ms skedde det ett antal 
durationer av tonerna. 
 
Resultatet på P2 vågen visade att de äldre fick en ökad amplitud. Dessa resultat på vågorna 
N1 och P2 vågorna hos de yngre försökspersonerna med normal hörsel kan bearbeta och 
uppfatta en tonduration på 2-4 ms. Denna förmåga att kunna uppfatta så korta tondurationer 
försämras i takt med normalt åldrande.    
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Denna studie visade att försämrad taluppfattning hos äldre orsakas av försämrad förmåga av 
att kunna bearbeta korta tondurationer. Lägre amplituder hos de äldre förklarade författarna 
med att dessa orsakades av de processer som kodar och bearbetar toner i hjärnan förändrats 
och arbetade långsammare hos äldre. 
 
 
Ross, B., Fujioka, T., Tremblay, K.L., & Picton, T.W. (2007) 
Aging in Binaural Hearing Begins in Mid-Life: Evidence from Cortical Auditory-Evoked 
Responses to Changes in Interaural Phase 
 
Syftet med studien var att undersöka om åldrandet medför förändring i den binaurala hörseln.  
 
Stimuli som användes var synodala, amplitudmodulerade toner som presenterades på en nivå 
av >75 dB samtidigt som MEG användes för att registrera svaren av stimulin. 
 
Resultatet visar att P1 vågens latens var längre för de äldre än för de yngre. N1 latensen var 
även den påverkad av ålder då den började senare hos äldre än hos yngre. P2 latensen var 
längre för den äldre gruppen än för den yngre gruppen. I jämförelse med medelåldersgruppen 
var även latensen för P2 försenad hos de äldre.  
 
Då N1 och P2 vågorna var påverkade av ålder menar författarna i diskussionen att äldre 
behöver mer tid att uppfatta toner binauralt.  
 
 
Tremblay, K.L., Piskosz, M., & Souza, P. (2002) 
Aging alters the neural representation of speech cues. 
 
Syftet med studien var att säkerställa om äldre människor hade större svårigheter än yngre att 
uppfatta talljud.  
 
Mätning med EEG av hjärnvågor N1-P2 genomfördes. Det gjordes ett taltest där 
försökspersonerna skulle lyssna och skilja på olika talljud åt t.ex. /ba/ och /pa/. Syftet med 
talljudstestet var att undersöka förmågan att kunna uppfatta små skillnader i olika talljud. Det 
startade med talljud som under några millisekunder gick över till att låta som ett annat talljud 
t.ex först lyssna på /ba/ som förändras och tillslut låter som /pa/. Testet var uppbyggt i sju steg 
i en intervall av 60 ms. Ett annat test var att låta försökspersonerna lyssna på samma 
talljudstest, men mellan talljudsmodulationen också tillägga med att stoppa in ett brusljud. 
Ytterligare test var att mellan talljuden stoppa in duration av ett antal toner. Syftet med 
testerna var att försökspersonerna skulle uppfatta skillnader mellan talljud-brus eller talljud- 
tondurationerna. Om de uppfattade skillnaderna syntes detta på vågresponserna.  
 
De äldre försökspersonerna hade större svårigheter att uppfatta små ljudskillnader i alla 
taltesten än de yngre. Det visade sig att N1 latensen förlängdes och försenades i förhållande 
till vissa taltest i äldregruppen. Och alla responserna för P2 latenserna vid alla taltesten 
försenades i äldregruppen.  
 
Denna studie påstod att det finns en åldersfaktor som påverkar vissa neuron som är knutna till 
kodningen av brus- och konsonantljud att arbeta långsammare. Detta menar författarna 
förklarar de försenade svaren på N1 för brus- och konsonantljuden hos äldregruppen. De 
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försenade svaren hos de äldre beror på att äldre får en neural funktionsnedsättning när de blir 
gamla och det i sin tur leder till en försämrad taluppfattning. Denna förklaringsmodell kan 
också ge en vidare förklaring till de äldre med hörapparat, vilka trots det fortfarande har 
svårigheter att uppfatta tal.   
 
 
Tremblay, K.L., Piskosz, M., & Souza, P. (2003) 
Effects of age and age-related hearing loss on the neural representation of speech cues. 
 
Syftet med studien, var att undersöka vilken påverkan ålder och åldersrelaterad 
hörselnedsättning har på äldre människors bearbetning och uppfattning av olika ton- och 
talsignaler i hörselsystemet.  
 
Mätmetoden som användes i studien var EEG där de undersökte N1-P2 vågorna i samband 
med ton- och taltest. Ett taltest var uppbyggt med ett antal manipulerade syntetiska talljud i 
form av stavelser med konsonanter och vokaler. Testet genomfördes med att 
försökspersonerna fick lyssna på ett antal manipulerade talljud som förändrade i sju steg i ett 
tidsintervall på 60 ms. Försökspersonerna skulle uppfatta förändringen mellan t.ex. när 
talljudet /ba/ gick över till att låta som /pa/. Andra delar av testet var att lägga in brusljud eller 
en ökad intensitet av ett antal toner i talljudstestet. Syftet var att undersöka om 
försökspersonerna uppfattade skillnaderna mellan talljud och brus eller talljud och ökad 
intensitet av toner. 
   
De äldre försökspersonerna hade svårt att uppfatta små ljudskillnader i taltesten. Vid de olika 
testerna där tonernas intensitet ökades förlängdes N1 latensen i båda äldregrupperna. Svaren 
för P2 blev försenade för alla taltesterna i båda äldregrupperna.  
 
Författarna menade att det biologiska åldrandets påverkan på hörselsystemet gav en försämrad 
förmåga att uppfatta små talljudsskillnader. Det sker en förändring i de processer i hjärnan 
som bearbetar och uppfattar ton- och talljud. Ton- och talljudsprocesserna blir långsammare 
när vi blir gamla och det leder till en försämrad taluppfattning. Detta kan ge en förklaring till 
att så många äldre hörapparatsbärare ofta klagar på att hörapparaten förstärker ljudet men att 
talet fortfarande hörs otydligt. En hörapparat kan inte kompensera för en nedsatt funktion av 
talet som sitter centralt. Taluppfattningen kan tränas upp till att fungera bättre i form 
hörselträningsprogram. 
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5. Diskussion 
Här nedan diskuteras metoden vilken är använd för denna studie och sedan även resultatet 
artikelförfattarna fått genom analys av artiklarna.  
 
5.1 Metoddiskussion 
Som metoden för denna studie valdes en systematisk litteraturstudie. Denna metod ansågs 
vara den mest lämpade utifrån studiens syfte. Databaserna som användes vid 
litteratursökningen var Cinahl, Elin@Örebro, Medline och Pubmed vilka fanns tillgängliga på 
universitetsbiblioteket vid Örebros universitet. Dessa databaser ansågs innehålla relevanta 
artiklarna för detta arbete. Inklussionskriterierna för artiklarna använda i studien var att de 
inte var äldre än 10 år, detta då ämnet har nått framgång under de senaste åren. Artiklarna 
valdes ut genom granskning av titel och abstrakt. De artiklar med relevant abstrakt togs ut för 
att studeras närmare, medan artiklar utan abstrakt eller med abstrakt men då utan relevans för 
studien exkluderades. Reviewartiklar exkluderades då extra tolkning av materialet var 
oönskat. Detta sätt att välja ut artiklar kan ha medfört att vissa relevanta artiklar för studien 
oavsiktligt exkluderades. Då ämnet är ett relativt nytt område inom forskningen fanns det ett 
begränsat antal artiklar som motsvarade studiens krav. För att arbetet inte skulle bli för brett 
var det nödvändigt att exkludera delar av artiklarna som berörde kognitiva funktioner. 
Eventuella fel vid granskningen, tolkningen och översättningen av artiklarna är begränsningar 
som ligger hos detta arbetes författare. Vad gäller åldersgrupper ligger studiens fokus på 45 år 
och äldre. Anledningen till detta var att det fanns artiklar som hade en åldersgräns mellan 45 
år och uppåt. Det ansågs bättre att lägga gränsen för äldre där och på så vis inkludera dessa i 
studien då de ansågs vara relevanta för studien. I denna studie tas det upp om 
”normalhörande” äldre. Författarna till detta arbete har tyvärr inte hittat någon litteratur som 
definierar vad som är anses vara ”normal” hörsel för äldre människor. Då varje artikel har valt 
att definiera ”normalhörande” äldre på olika sätt har författarna till arbetet valt att normal 
hörande för äldre i denna studie är en hörsel vid luftledningsaudiometri på ≤ 30 dB HL vid 
frekvenserna 250-2000 Hz. Detta gjordes för att inte relevanta artiklar skulle exkluderas. 
Artiklarna använda i denna studie bygger på ett litet antal försökspersoner vilket egentligen 
gör det svårt att generalisera resultaten till en större population. Då de flesta artiklar använda i 
denna studie fått fram samma resultat tyder detta enligt författarna på att det sker en påverkan 
på taluppfattningen hos äldre i det centrala hörselsystemet.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att belysa det biologiska åldrandets påverkan på den åldrande 
individens taluppfattningsförmåga. Artiklarna vilka ingick i denna studie använde sig av olika 
mätmetoder för att få svar på sina frågeställningar om äldre och taluppfattning. Flera av 
författarna fick fram resultatet att äldre hade sämre taluppfattning än yngre och diskuterade att 
detta antagligen beror på biologiskt åldrande i det centrala hörselsystemet. Då de har 
undersökt olika områden i studierna, har författarna kommit fram till skilda faktorer till vad 
det är som orsakar försämrad taluppfattning. Resultaten författarna fått när de gjorde de 
neurofysiologiska mätningarna pekade på att det sker förändringar i hörselkortex hos äldre. 
Dessa resultat tolkade de sedan för att hitta vad det är som orsakar den försämrade 
taluppfattningen hos äldre.  
 
Artiklarna vilka använde sig av taltest som mätmetod, fokuserade på att undersöka skillnader i 
äldres och yngres taluppfattning. Sedan diskuterade författarna fram vart i hörselsystemet 
denna skillnad kunde sitta. En övervägande andel av dessa artiklar pekade på att förändringen 
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sker i det centrala hörselsystemet. Artiklarna där de använde sig av neurofysiologiska 
mätningar studerade de skillnader i taluppfattningen hos äldre och yngre och om denna 
skillnad skedde centralt. Efter det diskuterade de fram vart i hjärnan dessa skillnader 
uppkommit. Dessa artiklar fick alla fram att det skedde en central påverkan hos äldre, vilken 
bidrog till en försämrad taluppfattning.  
 
De författare som hade använt taltest som huvudmetod, kom fram till att normalhörande äldre 
har större svårigheter att uppfatta tal i ljudrika miljöer än vad yngre har (Enrietto et al, 1999, 
Divenyi et al, 2005, Gifford et al, 2007, Kim et al, 2005, Kim et al, 2006, Souza et al, 2001, 
Wong et al, 2008). Ännu större problem har de äldre med hörselnedsättning. Dessa anser även 
att den försämrade taluppfattningen måste bero på en förändring centralt. Barrenäs et al 
(2000) håller inte med om detta utan menar istället att äldre med normal hörsel inte får en 
påverkan på taluppfattningen. De menar däremot att har de en perifer nedsättning ger det en 
nedsatt taluppfattning hos äldre.  
 
De neurofysiologiska mätningarnas resultat menar alla att den försämrade taluppfattningen 
hos äldre beror på central påverkan i hörselsystemet. Detta har de sedan diskuterat och 
kommit fram till vad de tror att orsaken till denna försämring som sker centralt. Bellis et al 
(2000) tillsammans med Geal-Dor et al (2006), Harris et al (2007) och Tremblay et al (2003) 
stödjer teorin att det sker en minskad nervaktivitet i det centrala nerv- och hörselsystemet eller 
att nerverna i hjärnan förtvinar med ålder. Geal-Dor et al. menar även att det sker en 
förminskad nervaktivitet när det kommer till talstimulit i förhållande till tonstimulit.  
 
Några författare menar att den försämrade taluppfattningen beror på att den neurala 
kodningen för talljud som sker i hjärnan försämras med ålder (Bellis et al, 2000; Harkrider, et 
al, 2005; Tremblay et al, 2002). Ostroff et al (2003) tar även upp att den neurala kodningen av 
tonduration försämras med ålder och påverkar taluppfattningen negativt. Harkrider et al 
(2005) menar att den försämring som sker av den neurala kodningen går att träna upp. 
 
Ostroff et al (2003), Ross et al (2007) och Tremblay et al (2003) menar att som äldre behövs 
det mer tid för att kunna bearbeta den givna signalen. Med det menar de att de centrala 
processerna arbetar långsammare med ålder. Tolkningarna om orsakerna till försämrad 
taluppfattning kan alla ses i ett samband. Den minskade nervaktiviteten och de förtvinade 
nerverna kan bidra till att kodningen i hjärnan av talsignalen försämras och kan även bidra till 
att tolkningen av signalerna går långsammare.  
 
Några författare har kommit fram till att yngre lateraliserar talljud till vänstra hjärnhalvan men 
när människan blir äldre blir denna lateralisering mindre och det sker en mer symetrisk 
användning av de båda hjärnhalvorna (Bellis et al, 2000; Geal-Dor et al, 2007). Geal-Dor et 
al. menar att när människan blir äldre äldre (64-78 år) lateraliseras talljuden till högra 
hjärnhalvan.  
 
Artikeln av Barrenäs et al (2000) har en annan åsikt vad gäller taluppfattningen hos äldre. 
Dock kommer de fram till att en påverkad taluppfattning inte enbart kan bero på 
hörselnedsättning utan måste bero på ålder. Detta nämner de i sitt resultat men väljer att 
frånse det både i sin diskussion och i sin slutsats. Vi har ändå valt att inkludera den då den tar 
upp att äldres taluppfattning inte påverkas av ålder. 
 
En annan artikel som hade vissa brister i sin metod del vad Enrietto et al (1999). Detta då 
försökspersonerna skulle lyssna på spondé listor och dessa lästes upp via mikrofon av en 
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kvinna som stod utanför mätboxen. Detta medför en viss påverkan på testet och de resultat 
vilka fås. Denna har ändå inkluderats då dess resultat kommit fram till att det sker en central 
påverkan med ålder.  
 
Många av författarna menar även att den försämrade taluppfattningen inte kan förbättras med 
en hörapparat. Denna hjälper bara när den försämrade taluppfattningen sker på grund av en 
förändring i det perifera hörselsystemet. Författarna anser att detta kanske inte helt stämmer 
då en hörapparat kan bidra till att föra in ljud i hörselsystemet som tidigare inte kunde 
registreras. Detta skulle då medföra att hörselsystemet behöver lite tid för att kunna vänja sig 
vid att bearbeta dess tidigare ohörbara ljud för att så småningom kunna tolka dessa. 
Författarna anser dock inte att hörapparat alltid är det bästa sättet att förbättra taluppfattningen 
hos äldre utan det kanske behövs, som vissa artiklar anser, individuella 
hörselträningsprogram.  
 
 
5.3 Tillämpning inom audionomprofessionen 
I den kliniska verksamheten kan denna studie vara till hjälp när det kommer till både 
diagnostisering och rehabilitering av äldre. Vid diagnostisering kan detta arbete ge en 
förståelse till varför äldre har problem att uppfatta tal när de har en normal tontröskel och 
även trycka på hur viktigt det är att göra taluppfattningstest hos äldre. Forskare har kommit 
fram till att hörapparater kanske inte alltid hjälper äldre att få en bättre taluppfattning när de 
har en normal tontröskel. Studien kan kanske öppna ögonen för att arbeta på ett annat sätt. 
Svaret kanske inte är hörapparater utan istället hörselträning för äldre.  
 
Studien kan användas i utbildningssyfte, då inte bara audionomutbildningen utan även andra 
yrken som kommer i kontakt med äldre. Då det finns begränsat med litteratur och forskning 
inom ämnet äldre och taluppfattning kan denna studie användas för att ge ett vidare perspektiv 
om vilka faktorer som kan påverka taluppfattningen hos äldre.   
 
 

6. Slutsats 
Syftet med denna studie var att belysa det biologiska åldrandes påverkan på den åldrande 
individens taluppfattningsförmåga. Övervägande delen av artiklarna använda i denna studie 
anser att normalhörande äldre har en försämrad taluppfattning i förhållande till yngre och att 
detta beror på åldersförändringar i det centrala hörselsystemet. Artiklarna vilka använde sig av 
neurofysiologiska mätningar menar att försämrad taluppfattning kan bero på olika faktorer 
såsom minskad nervaktivitet eller förtvinade nerver i hörselkortex, försämrad neural kodning 
för talsignalen eller att de temporala perceptionsprocesserna för tal arbetar långsammare. 
Vissa författare pekar på att det sker en förändring i lateraliseringen av talljud med ålder. 
Denna forskning är ännu i för tidigt skede för att kunna dra några säkra slutsatser utifrån detta, 
men det kan ändå sägas att en viss förändring i lateraliseringen med ålder sker. Författarna 
kan inte med säkerhet påvisa, vad det egentligen är som sker i det centrala hörselsystemet när 
man blir äldre, men de trycker ändå på att förändringarna vid försämrad taluppfattning sker 
centralt.  
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Sökord och träffar vid systematisk litteratursökning   

 
Databaser Sökordskombinationer Antal träffar 

Cinahl Aging + speech 
comprehension 

11 

 Aging + speech identification 13 
 Aging + speech perception 99 
 Aging + speech recognition 30 
 Aging + speech 

understanding 
33 

 Aging + brain  611 
 Elderly + speech 

comprehension 
7 

 Elderly + speech 
identification 

6 

 Elderly + speech perception 80 
 Elderly + speech recognition 39 
 Elderly + speech 

understanding 
27 

 Elderly + brain  434 
 Normal aging + speech 

comprehension 
4 

 Normal aging + speech 
identification 

5 

 Normal aging + speech 
perception 

33 

 Normal aging + speech 
recognition 

13 

 Normal aging + speech 
understanding 

11 

 Normal aging + brain  105 
ELIN@Örebro Aging + speech 

comprehension 
2 

 Aging + speech identification 0 
 Aging + speech perception 17 
 Aging + speech recognition 11 
 Aging + speech 

understanding 
10 

 Aging + brain  5527 
 Elderly + speech 

comprehension 
1 

 Elderly + speech 
identification 

0 

 Elderly + speech perception 15 
 Elderly + speech recognition 24 
 Elderly + speech 

understanding 
11 
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 Elderly + brain  1972 
 Normal aging + speech 

comprehension 
0 

 Normal aging + speech 
identification 

0 

 Normal aging + speech 
perception 

4 

 Normal aging + speech 
recognition 

0 

 Normal aging + speech 
understanding 

0 

 Normal aging + brain  479 
Medline Aging + speech 

comprehension 
0 

 Aging + speech identification 0 
 Aging + speech perception 254 
 Aging + speech recognition 0 
 Aging + speech 

understanding 
27 

 Aging + brain  406 
 Elderly + speech 

comprehension 
0 

 Elderly + speech 
identification 

0 

 Elderly + speech perception 136 
 Elderly + speech recognition 41 
 Elderly + speech 

understanding 
0 

 Elderly + brain  12 
 Normal aging + speech 

comprehension 
0 

 Normal aging + speech 
identification 

0 

 Normal aging + speech 
perception 

0 

 Normal aging + speech 
recognition 

0 

 Normal aging + speech 
understanding 

0 

 Normal aging + brain  15 
Pubmed Aging + speech 

comprehension 
53 

 Aging + speech identification 74 
 Aging + speech perception 514 
 Aging + speech recognition 160 
 Aging + speech 

understanding 
137 

 Aging + brain  34780 
 Elderly + speech 836 
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comprehension 
 Elderly + speech 

identification 
617 

 Elderly + speech perception 1387 
 Elderly + speech recognition 1597 
 Elderly + speech 

understanding 
1456 

 Elderly + brain  176054 
 Normal aging + speech 

comprehension 
3 

 Normal aging + speech 
identification 

22 

 Normal aging + speech 
perception 

44 

 Normal aging + speech 
recognition 

62 

 Normal aging + speech 
understanding 

46 

 Normal aging + brain  5877 
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Nr Årtal Författare Slutsats Gradering Motivering 
1 1999 Enrietto., J.A., Jacobson, K.M., & 

Baloh, R.W. 
Hörselsystemet påverkas centralt av 
åldrandet.  

3 De talar om central och 
perifer påverkan på 
taluppfattningen. 

2 2000 Barrenäs, M.-L., & Wikström, I. Åldrande utan hörselnedsättning 
påverkar inte taluppfattningen. 

3 Den fokuserar på 
åldrandet och 
taluppfattning.  

3 2000 Bellis J.T., Nicol, T., & Kraus, N. Det biologiska åldrandet påverkar det 
sensoriska hörselsystemet 

3 Den talar om åldrandet 
och det sensoriska 
hörselsystemet. 

4 2000 Halling, D.C., & Humes, L.E. Åldersrelaterad hörselnedsättning har 
större påverkan på taluppfattning än 
åldrandet.  

2 Undersöker enbart 
taluppfattning och 
hörselnedsättning i 
relation till ålder. 

5 2001 Mendelson, J.R., & Ricketts, C. Det sker en ålderspåverkan av 
hörselsystemet centralt. 
 

1 Den utesluts på grund av 
att urvalet är råttor. 

6 2001 Souza, P.E., & Kitch, V. Äldre har svårt att uppfatta olika 
talsignaler detta beror troligen på 
centralt åldrande. 

2 Fokuserar på de kognitiva 
funktionerna.  

7 2001 Quaranta, A., Sallustio, V., & Scaringi, 
A. 

De med dålig taluppfattning har även ett 
dåligt tonmedelvärde. 
 

2 Deras slutsats är vag. 

8 2002 Finlayson, P.G. Olika neuron i hjärnan som tar emot 
talsignaler fungerar långsammare med 
ålder. 

1 Den utesluts på grund av 
att urvalet är råttor. 

9 2002 Tremblay, K.L., Piskosz, M., & Souza, 
P. 

Det sker en ålderspåverkan centralt som 
göra att taluppfattningen försämras.  

3 Den tar upp om åldrandet, 
taluppfattning och 
centralpåverkan. 

10 2003 Ostroff, J.M., McDonald, K.L., Bruce, 
A., & Alain, C. 

Processerna som behandlar ljud och 
taluppfattning försämras med ålder. 

3 Processerna i hjärnan 
försämras med ålder. 
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11 2003 Tremblay, K.L., Piskosz, M., & Souza, 
P. 

Försämrad taluppfattning hos äldre 
beror på nedsatt temporal precision i det 
centrala hörselsystemet.  

3 Den talar om åldrande, 
taluppfattning och det 
centrala hörselsystemet. 

12 2005 Divenyi, P.L., Stark, P.B., & Haupt, 
K.M. 

Det sker normala förändringar i 
hörselsystemet centralt som bidrar till 
svårigheter att uppfatta tal. 
 

  3 Den tar upp om åldrandet, 
taluppfattning och det 
centrala åldrandet i 
hjärnan. 

13 2005 Harkrider, A.W., Plyler, P.N., & 
Hedrick, M.S. 

Det sker neurologiska förändringar när 
man blir gammal som påverkar 
taluppfattningen. 

3 Förklarar de neurala 
åldersförändringarna. 

14 2005 Humes, L.E., & Floyd, S.S. Kognitiva funktioner påverkas inte av 
åldersrelaterad hörselnedsättning. 

1 Den tar bara upp det 
kognitiva. 

15 2005 Johnson, K.L., Nicol, T.G., & Kraus, N. Studien pekar på att barns förmåga att 
lära sig taluppfattning kan göras om och 
användas för att hjälpa äldre. 

1 Reviewartikel. 

16 2005 
 
 

Kim, S., Frisina, R.D., Mapes, F.M., 
Hickman, E.D., & Frisina, D.R. 

Problem som äldre har med 
taluppfattningsförmågan kan påverkas 
av hörselprocess förändringar som 
ligger längre upp än innerörat. 

3 Den talar för förändringar 
som ligger högre upp mot 
hjärnan än innerörat. 
 

17 2005 Ling, L.L., Hughes, L.F., & Caspary, 
D.M 

Studien visade en stor förlust av GABA 
med ålder råttor. 

1 Studien utfördes på råttor. 

18 2005 Martin, J.S., & Jerger, J.F. Det sker åldersnedsättning centralt som 
gör att man har svårt att uppfatta talet. 

1 Reviewartikel. 

19 2005 Schneider, B.A., Daneman, M., & 
Murphy, D.R. 

Dålig taluppfattning hos äldre beror på 
nedsatta kognitiva förmågor som 
orsakas av hörselnedsättning.  

1 Den tar upp det kognitiva.  

20 2005 Wang, J., Friedman, D., Ritter, W., 
Bersick, M., & Latif, L. 

Taluppfattningen hos äldre är relativt 
väl bevarad.  

2 Artikeln är svår tolkad. 

21 2006 Callan, D.E., et al. Den vänstra hjärnhalvan är dominant 
för taluppfattningen och högra är 
dominant för sång. 
 

1 Den tar upp om sång och 
taluppfattning men inget 
om åldrandet. 
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22 2006 Geal-Dor, M., Goldstein, A., Kamenir, 
Y., & Babkoff, H. 

Taluppfattningen påverkas av 
åldersförändringar i hjärnan som sker 
centralt.  

3 Den talar om 
åldersförändringar som 
sker i hjärnan. 

23 2006 Guimaraes, P., et al. Om man som kvinna använder 
hormoner när man är i klimakteriet kan 
det påverkar det centrala nervsystemet 
negativt. 

1 Den tar inte upp om 
taluppfattningen utan 
fokuserar på hormoner. 

24 2006 Kim, S., Frisina, R.D., & Frisina, D.R. Taluppfattningen kan påverkas negativt 
då talsignalen tas emot på samma ställe 
som den binaurala bearbetningen sker. 

3 Den tar upp om 
taluppfattning och 
centralpåverkan. 

25 2006 Papanicolaou, A.C., et al Ålder påverkar inte taluppfattningen i 
hjärnan negativt . 

2 Artikeln är svårtolkad. 

26 2006 Snyder, J.S., & Alain, C. Åldrandet påverkar inte ljudflödet 
negativt utan beror snarare på 
hörselnedsättning. 

2 Slutsatsen av studien är 
otydlig.  

27 2006 Uppenkamp, S., Johnsrude, I, S., Norris, 
D., Marslen-Wilson, W., & Patterson, 
R.D. 

Studien har hittat områdena i hjärnan 
som har hand om att identifiera 
talsignalen. 

1 Den tar inte upp något om 
taluppfattning och 
åldrande. 

28 2007 Alain, C., & McDonald, K.L. Normalt åldrande påverkar 
hörandeprocessen på varierande nivåer i 
hörselsystemet.  

3 Den tar upp om normal 
hörsel, åldrande och 
taluppfattning. 

29 2007 Alain, C., & Snyder, J.S. Åldrandet påverkar inte hörselsystemets 
förmåga att lära sig uppfatta ljud. 

1 Den tar upp om lärandet 
och hur åldrandet påverkar 
detta. 

30 2007 Gifford, R.H., Bacon, S.P., & Williams, 
E.J. 

Effekten av framåtmaskering som äldre 
upplever beror antagligen inte på 
perifera hörselsystemet utan beror mer 
troligt på förändringar i centrala 
processer. 

3 De undersöker 
taluppfattning och jämför 
resultaten mellan yngre 
och äldre. 

31 2007 Gordon-Salant, S., Fitzgibbons, P.J., & 
Frieman, S.A. 

Både äldre och yngre får hjälp av att 
man saktar ner talet.  
 

2 Den studerar inte vad som 
händer centralt i hjärna. 
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32 2007 Harris, K.C., Mills, J.H., & Dubno J.R. Det sker ålders förändringar i det 
centrala hörselsystemet och anser att 
dessa är viktigast. 

3 Tar upp om förändringar i 
det centrala 
hörselsystemet.  

33 2007 Hunter, M.D., et al. Vänster hörsel cortex dominerar för 
taluppfattningsförmågan. 

1 De undersöker inte 
åldersförändringar i 
hörselsystemet. 

34 2007 Ross, B., Fujioka, T., Tremblay, K.L., 
& Picton, T.W. 

Åldrandet påverkar de centrala 
processeran som har hand om binaural 
ljud uppfattning 

3 De undersöker 
ålderspåverkan i binaural 
hörsel.  

35 2007 Tremblay, K., & Ross, B. Åldrandet har negativa effekter 
kognitiva, perifera och centrala 
processer för kommunikation. 

1 Reviewartikel. 

36 2008 Eckert, M.A., et al. Det sker åldersförändringar i hjärnan 
som har med ordförståelse, 
taluppfattning, minne och kognition att 
göra. 

1 Frågeställningen går ut på 
att undersöka kognition 
och arbetsminne.  

37 2008 Helfer, K.S., & Freyman, R.L. Maskering påverkar inte äldre mer än 
vad det gör yngre och det beror på 
kognitiva funktioner hos äldre. 

1 De studerar de kognitiva 
förmågorna. 

38 2008 Humes, L. E. Det finns flera hypoteser både perifer 
och central. 

1 Reviewartikel.  

39 2008 Schatteman, T.A., Hughes, L.F., & 
Caspary, D.M.  

Det sker en åldersnedsättning centralt i 
hörselsystemet.  

1 Studien utfördes på råttor. 

40 2008 Wong, P.C.M., Jin, J.X., Gunasekera, 
G.M., Abel, R., Lee, E.R., & Dhar, S. 

Alla processer som sker som har med 
talet att göra blir nedsatta centralt med 
ålder. 

3 De studerar de centrala 
processerna och hur de 
påverkas av ålder. 

 


