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Sammanfattning 
Syfte: Binaural funktion innebär hörselsystemets förmåga att integrera ljud från båda 

öronen. Inom forskning har denna funktion undersökts med olika metoder. En objektiv metod 

är den binaurala interaktionskomponenten i hjärnstamsaudiometri som nästan uteslutande 

använts på normalhörande. En subjektiv metod är frågeformuläret Spatial Speech and Quality 

of Hearing Scale. Dessa två metoder har aldrig tidigare jämförts i studier. Syftet med denna 

studie var att undersöka effekten av hörselnedsättning på binaural funktion med ett objektivt 

och ett subjektivt test, samt att undersöka relationen mellan dessa mätningar. 

Metod: 21 personer med hörselnedsättning inkluderades i studien. Testdeltagarna 

svarade på den spatiala delen av frågeformuläret Spatial Speech and Quality of Hearing 

Scale. Hjärnstamsaudiometri genomfördes varifrån vågkomponenterna DIII och DV 

identidifierades i den binaurala interaktionskomponenten. 

Resultat: Hos alla deltagare identifierades vågkomponenten DV i den binaurala 

interaktionskomponenten. Den största vågtoppen var däremot DIII, vilken observerades hos 

19 testdeltagare. Deltagare vars audiogram visade på hörselasymmetri bedömde sina 

audiospatiala förmågor i Spatial Speech and Quality of Hearing Scale sämre än övriga 

deltagare. Deltagare med sämre upplevd audiospatial förmåga tenderade att visa på senare 

latens för vågkomponent DIII.  

Slutsatser: Sambandet mellan hörselasymmetri och Spatial Speech and Quality of 

Hearing Scale ger stöd för att frågeformuläret är ett mått på binaural funktion. Ett samband 

mellan DIII och Spatial Speech and Quality of Hearing Scale skulle kunna innebära att det 

förekommer binaural interaktion i de neurala generatorerna för vågtopp III. 

Sökord: binaural funktion, binaural interaktionskomponent, hjärnstamsaudiometri, 

spatial speech and quality of hearing scale, hörselnedsättning 

 

Abstract 

 Purpose: Binaural function is the hearing system's ability to integrate sound from 

both ears. In earlier research, this function has been investigated using different methods. An 

objective method is the Binaural Interaction Component in Auditory Brainstem Response, 

used almost exclusively on normal hearing persons. A subjective method is the questionnaire 

Spatial Speech and Quality of Hearing Scale. These two methods have never been compared 

in previous studies. The purpose of this study was to investigate the effect of hearing 

impairment on binaural function with an objective and subjective measure, as well as 



 

investigating the relationship between these measurements. 

 Method: Twenty-one people with hearing loss were included in the study. Test 

participants responded to the spatial subscale of the questionnaire Spatial Speech and Quality 

of Hearing Scale. Auditory brainstem response was carried out from which wave components 

DIII and DV were extracted from the binaural interaction component. 

Results: In all participants, the wave component DV was identified on the binaural 

interaction component. The largest peak, however, was DIII, which was observed in 19 test 

participants. Participants with larger pure tone hearing threshold asymmetry judged their 

audiospatial ability to be worse than other participants. Participants experiencing worse 

audiospatial ability tended to show longer latency of wave component DIII. 

Conclusions: The relationship between hearing asymmetry and Spatial Speech and 

Quality of Hearing Scale provides support for the questionnaire being a measure of binaural 

function. A correlation between DIII and Spatial Speech and Quality of Hearing Scale could 

mean that there is binaural interaction in the neural generators corresponding to wave III. 

Key points: Binaural processing, binaural interaction component, auditory brainstem 

response, spatial speech and quality of hearing scale, hearing loss 

 
 
 

 

 
 
 
Förkortningar 
ABR – Auditory brainstem response 
BIC – Binaural interaction component 
Bin – Respons vid binaural stimulering 
Mon – Respons vid monaural stimulering 
DIII – Binaural interaktionskomponent i anslutning till vågtopp III i ABR 
DV – Binaural interaktionskomponent i anslutning till vågtopp V i ABR 
ITD – Interaural time difference, interaural tidsskillnad 
ILD – Interaural level difference, interaural nivåskillnad 
SSQ – Speech spatial and qualities of hearing scale 
Audiospatial förmåga – Förmåga som relaterar till poäng i SSQ 
TMVbästa örat – Tonmedelvärde för örat med bäst hörsel 
TMVsämsta örat – Tonmedelvärde för örat med sämst hörsel 
ALbrantast – Audiometrisk lutning för örat med störst skillnad mellan diskant och bas 
ALflackast - Audiometrisk lutning för örat med minst skillnad mellan diskant och bas 
HINTbästa örat – Hearing in Noise Test på örat med bäst taluppfattning 
HINTsämsta örat - Hearing in Noise Test på örat med sämst taluppfattning 



 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING     Sida 
 
BAKGRUND        1   
 Binaural funktion      1 

Elektrofysiologi      3 
Binaural interaktionskomponent   4 

 Spatial Speech and Quality of Hearing Scale   8 
  Utformning      8 

 Påverkan av asymmetrisk hörselnedsättning  9 
 Hearing in Noise Test      10 
 Problemformulering      10 

Syfte        11 
 Frågeställning       11 
METOD        11 
 Testdeltagare       11 
 Spatial Speech and Quality of Hearing Scale   13 
 Binaural interaktionskomponent    14 
 Staistisk analys      16 
 Etisk granskning      16 
RESULTAT        17 

Spatial Speech and Quality of Hearing Scale   17 
Binaural interaktionskomponent    17 
Analys mellan variabler     20 

DISKUSSION        22 
Metoddiskussion      22 
 Spatial Speech and Quality of Hearing Scale   22 
 Binaural interaktionskomponent    23 
Resultatdiskussion      25 
Framtida forskning      28 

SLUTSATS        29 
TACK         30 
REFERENSER       31 
BILAGA        38



 1 

Bakgrund 

Binaural funktion  

Binaural funktion är en komplex bearbetning som sker i det auditiva systemet. Det 

innefattar hörselbanornas förmåga att analysera och utnyttja likheter och skillnader i ljud som 

kommer från vänster och höger öra (Andersson et al., 2007). Studier har bland annat kunnat 

visa på att detta är viktigt för lokalisering av ljud. Auditiv lokaliseringsförmåga i 

horisontalplan verkar baseras på interaurala nivå- och tidsskillnader (ILD och ITD) 

(Bernstein, 2001). Ljud som kommer från sidan dämpas av skallen. Detta gör att ljudet låter 

starkare i ena örat än i det andra, vilket skapar ILD. Ljud som kommer från sidan träffar 

också ena örat tidigare än det andra, vilket skapar ITD. Beteendemässiga och fysiologiska 

data från tidigare forskning indikerar att hjärnan främst använder sig av ITD för att lokalisera 

lågfrekventa ljud < 2 kHz och ILD för att lokalisera högfrekventa ljud > 2 kHz (ex. se 

översikt av Tollin, 2003; Grothe, Pecka & McAlpinek, 2010). För att lokalisera bredbandiga 

ljud som oftast påträffas i vardagen verkar hjärnan använda främst ITD (Sandel, Teas, 

Feddersen & Jeffress, 1955; Wightman & Kistler, 1992; Zurek, 1993). Auditiv 

lokaliseringsförmåga i vertikalplan och i fram-bak differentiering verkar snarare baseras på 

spektral information istället för binaural information. Ljud formas av reflektioner och 

resonans som sker i huvud, torso och öronmussla innan det färdas vidare in till hörselgången 

(Middlebrooks & Greenhaw, 1991). Beroende på var ljudkällan befinner sig formas ljudet på 

olika sätt och hjärnan kan därmed avgöra var ljudet kommer ifrån. Vid auditiv 

lokaliseringsförmåga i vertikalplan och fram-bak differentiering verkar hjärnan använda sig 

av spektral information från 4 kHz respektive 6 kHz (Langendijk & Bronkhorst, 2002; 

Musicant & Butler, 1984; Musicant & Butler, 1985).   

Vidare verkar binaural funktion vara viktigt i syfte att kunna urskilja tal i 

bakgrundsbuller (Wambacq et al., 2007). Det finns flera mekanismer som bidrar till detta. 

Dels gör auditiv lokaliseringsförmåga att vi kan identifiera talare lättare i bullriga miljöer 

(Byrne & Noble, 1998). Skallens dämpning kan också användas genom att rikta ena örat mot 

den önskade talsignalen. Vi kan då uppmärksamma ljudet som kommer från det öra med 

bättre signal-brusförhållande (eng. signal-to-noise ratio, SNR) och ignorera ljud som kommer 

från det andra örat (Dubno, Ahlstrom & Horwitz, 2002). Dessutom är hjärnan kapabel till att 

använda interaurala nivå- och tidsskillnader för att reducera en del av bruset på neural nivå, 

vilket kallas binaural squelch (Gallun, Mason & Kidd, 2005). Slutligen har studier visat att 

den totala upplevda ljudnivån blir starkare när hjärnan erhåller samma ljud från båda öronen, 
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vilket kallas binaural hörstyrkesummation (Hall & Harvey, 1985; Reynolds & Stevens, 

1960). 

Perifer hörselnedsättning, det vill säga skada i hörselsystemet som sker på vägen in 

till hjärnan, drabbar binaural funktion på olika sätt beroende på typ och grad av 

hörselnedsättning. Horisontell lokaliseringsförmåga försämras vid måttlig till grav 

hörselnedsättning i basen på grund av att hjärnan inte kan utnyttja ITD. Väldigt lite 

försämring sker dock så länge som ljudet är hörbart i båda öronen och hörselnedsättningen 

inte överstiger 50 dB HL (Byrne, Noble & LePage, 1992). Hos personer med symmetrisk 

hörselnedsättning i diskanten kan hjärnan använda ITD för horisontell lokalisering förutom 

för ljusa ljud som exempelvis fågelljud (Musa-Shufani, Walger, von Wedel & Meister, 

2006). Däremot drabbas vertikal lokaliseringsförmåga och fram-bakdifferentiering eftersom 

relevant spektral information i diskanten försvinner (Byrne & Noble, 1998; Byrne et al., 

1992). Studier baserade på frågeformulär tyder dessutom på att auditiv avståndsbedömning 

verkar försämras av diskantnedsättning (Gatehouse & Noble, 2004; Noble, Ter-Horst & 

Byrne, 1995). Svårigheter att lokalisera ljud som rapporterats av personer med 

hörselnedsättning kan alltså bero på olika saker. Varje gång ljudet blir ohörbart eller väldigt 

svagt i ett öra så försämras horisontell lokaliseringsförmåga kraftigt (Byrne & Noble, 1998) 

och även till viss del vertikal lokaliseringsförmåga (Hofman & Van Opstal, 2003). 

Asymmetrisk hörselnedsättning kan därför inverka på binaural funktion även när ljudet hörs i 

det bättre örat. Detta gäller också för tal i buller där stimulering av båda öronen krävs för att 

utnyttja skallens dämpning och binaural squelch. Personer med skarpt sluttande 

diskantnedsättning kan också ha problem att utnyttja skallens dämpning för att få ett bättre 

SNR (Dubno et al., 2002).  

En okänd andel äldre personer har sämre taluppfattning för ljud som kommer rakt 

framifrån eller bakifrån, vid lyssning i ljudfält med bilaterala hörapparater jämfört med 

ensidig, unilateral, hörapparat (Carter, Noe & Wilson, 2001; Walden & Walden 2005). Detta 

tros kunna bero på att den förstärkta signalen till hjärnan från det sämre örat stör den 

förstärkta signalen från det bättre örat. Som konsekvens hör patienten sämre med båda 

öronen jämfört med enbart det bästa örat, och kan därför föredra unilateral istället för 

bilateral hörselförstärkning. Denna effekt, där ett öra stör den binaurala taluppfattningen, 

kallas binaural interferens, och skulle alltså kunna vara en av anledningarna till att patienter 

väljer bort en av sina hörapparater (Jerger, Silman, Lew & Chmiel, 1993). Anledningen till 

att binaural interferens uppkommer kan vara att samma signal bearbetas på olika sätt på 
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vänster respektive höger sida av hörselsystemet, eller att signalerna förvrängs vid övergången 

mellan hemisfärerna, så att hjärnan får svårt att integrera signalerna (Dillon, 2012). Vidare 

har binaurala bearbetningsproblem setts hos patienter med multipel skleros (MS) (Hendler, 

Squires & Emmerich, 1990) och dyslexi (McAnally & Stein, 1996). Även hos barn med 

auditiv bearbetningsstörning (APD) och inlärningssvårighet (Gopal & Pierel, 1999) har dessa 

problem rapporterats. En speciell auditiv bearbetningsstörning är s.k. spatial 

bearbetningsstörning vilket innebär bristande förmåga att separera viktiga talsignaler från 

konkurrerande ljud, när de kommer ifrån olika riktningar (ex. Best, Mason & Kidd, 2011; 

Bronkhorst & Plomp, 1992).  

Binaural funktion kan bland annat undersökas introspektivt och elektrofysiologiskt. 

Båda sätten har för- och nackdelar. Ett vanligt sätt att mäta introspektivt är att använda 

frågeformulär. Introspektiva test är ofta snabba och enkla att administrera. Introspektiva test 

är dessutom kapabla till att mäta förmågor som direkt knyter an till människors vardag. 

Nackdelen ligger i dess subjektiva och varierande natur. Testdeltagare kan ha svårt att göra 

introspektiva bedömningar av sin binaurala funktion. Vidare kan personer tolka begrepp och 

frågor som rör binaural funktion på olika sätt. Till skillnad från introspektiva test är 

elektrofysiologiska test strikt objektiva. Väldefinierade och relativt simpla parametrar 

används för att man ska kunna dra exakta slutsatser kring resultatet. Genom att direkt mäta 

kroppens responser som reflekterar binaural funktion undviker elektrofysiologiska test 

problemet med subjektiv osäkerhet. Det är också en fördel att kunna genomföra test som inte 

kräver medverkan från testdeltagaren. Detta gäller särskilt för små barn, vuxna med särskilda 

funktionshinder och äldre som har svårt att medverka aktivt. Nackdelen med 

elektrofysiologiska test är att resultaten kan vara svåra att relatera till testdeltagares vardag på 

grund av de enkla parametrar som används. Det kan dessutom krävas dyr utrustning och hög 

kompetens hos den som testar för att resultatet ska kunna tolkas korrekt. Det kan tänkas att 

introspektiva och elektrofysiologiska test kompenserar för varandras otillräcklighet och att de 

båda kan behövas för att mäta olika aspekter av binaural funktion.  

Elektrofysiologi 

Auditiva elektrofysiologiska mätningar används idag flitigt inom det audiologiska 

fältet, främst för att differentiera mellan diagnoser och för att predicera hörtrösklar hos små 

barn (Hall, 2007). Mätningen går ut på att registrera elektrofysiologiska responser på 

akustiska stimuli som sker i olika delar av det auditiva neurala systemet. Dessa responser 

registreras med hjälp av elektroder på specifika delar av ansiktet och skallen och 
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representeras grafiskt som en vågform med spännings- och tidsaxel. Således mäter vi positiva 

och negativa spänningsskillnader mellan två punkter (dipoler) som funktion av tid.  

De olika neurala strukturerna i hörselbanan representeras av vågtoppar och dalar vid 

specifika latenser, tidpunkter, i den vågform som utgör responsen. Genom att titta på olika 

tidsfönster kan vi alltså analysera olika nivåer av det neurala systemet. Tidiga responser sker i 

hörselnerven och hjärnstammen medan senare responser sker i mer centrala strukturer i 

hjärnbarken (Hall, 2007). 

En av de vanligaste elektrofysiologiska mätningarna som utförs kliniskt idag är 

hjärnstamsaudiometri (eng. auditory brainstem response, ABR) (se Figur 1). Responserna på 

denna nivå sker i området från hörselnerven till hjärnstammen. Vågtopparna i ABR märks 

vanligen med romerska siffror utifrån den första beskrivningen av Jewett och Williston 

(1971), från I till V. Vågtopp I och II genereras i olika delar av hörselnerven, vågtopp III i 

cochlear nucleus/trapezoid body/superiora olivära komplexet, vågtopp IV i superiora olivära 

komplexet/lateral lemniscus, vågtopp V i lateral lemniscus/inferior colliculus och 

efterföljande dalen V’, även kallad SN10, i inferiora colliculus (Hall, 2007). 

 

  
Figur 1. Figuren beskriver en ideal ABR-respons från en normalhörande vuxen med 

vågkomponenterna I-V’ markerade. 

 

Binaural interaktionskomponent. Under många år har elektrofysiologiska test 

använts i försök att mäta binaural funktion (Laumen, Ferber, Klump & Tollin, 2016). Ett 

exempel på sådant är den binaurala interaktionskomponenten (eng. binaural interaction 

component, BIC) i ABR. BIC är en differensvåg som extraheras genom att matematiskt 
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manipulera tre elektrofysiologiska responser. I dessa tre responser ingår två monaurala 

responser (en från varje öra) och en binaural respons. Beräkningen utförs genom att den 

binaurala responsen (Bin) subtraheras från summan av de monaurala responserna (Mon) 

(Wrege & Starr, 1981), vilket matematiskt kan uttryckas:  

BIC = Mon – Bin 

Det bör nämnas att den omvända formeln BIC = Bin – Mon har använts som alternativ i vissa 

studier (Dobie & Berlin, 1979; Dobie & Norton, 1980). Detta resulterar i samma vågform 

men med omvänd polaritet. Man kan tänka sig att om den binaurala responsen representerade 

aktivitet från två icke-interagerande hörselbanor skulle summan av de monaurala responerna 

vara lika stora som de binaurala responserna. Hos normalhörande är fallet inte sådant, utan 

där skiljer sig den binaurala responsen från summan av de monaurala vilket skapar 

differensvåg BIC (Dobie & Berlin, 1979). BIC anses spegla aktiviteten i de nervceller som är 

speciellt avstämda till binaural stimulering (Laumen et al., 2016). Då de olika vågtopparna i 

ABR representerar den elektriska aktiviteten i olika delar av hörselbanan (ex. Boettcher, 

2002), skapas även möjligheten att dra slutsatser om den binaurala funktionen på specifika 

nivåer i hörselbanan (Laumen et al., 2016).  

När BIC extraherats från de monaurala och binaurala responserna identifieras 

relevanta vågtoppar och/eller dalar. Tidigare studier har vanligen funnit BIC i ansluting till 

vågtopp IV och V på de monaurala och binaurala responserna. Baserat på tidigare forskning 

antas BIC genereras av aktiviteten hos de binaurala nervcellerna i hörselbanan nedanför 

inferior colliculus (IC). De mest troliga strukturerna som alstrar BIC-vågtoppen i anslutning 

till vågtopp V är de två nervcellskärnorna i superiora olivära komplexet, vilka är mediala 

superiora oliven samt laterala superiora oliven (Laumen et al., 2016). BIC kan mätas på 

hjärnstamsnivå eller högre upp i det auditiva systemet.  

Olika terminologi har använts vid identifiering av vågtopparna i BIC (ex. Goksoy, 

Demirtas, Yagcioglu & Ungan, 2005; Levine, 1981). I denna studie används nomenklaturen 

som introducerades av Jiang (1996). Enligt nomenklaturen sätts ett “D” framför den romerska 

siffra som BIC svarar mot. De BIC-responser som sker i anslutning med ABR-vågtopparna I, 

II, III, IV, V och V’ kallas därför DI, DII, DIII, DIV, DV respektive DV’.  

Inledningen för forskning kring BIC anses vara studien av Dobie & Berlin (1979). De 

genomförde ABR dels monauralt och dels binauralt på marsvin, beräknade differensvågen 

mellan summan av de monaurala responserna och den binaurala responsen, och observerade 

en tydlig skillnad vid våg IV/V. Detta tolkades som tecken på binaural interaktion. Förutom 
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på marsvin har BIC undersökts hos katter (Ungan, Yağcioğlu & Özmen, 1997), men även hos 

människor. Ett flertal studier av BIC har undersökt normalhörande (ex Brantberg, Fransson, 

Hansson & Rosenhall, 1999; McPherson & Starr 1993; Van Yper, Vermier, De Vel, Battmer 

& Dhooge 2015). BIC verkar i dessa studier har uppstått av antingen, eller som en 

kombination av, latens- och/eller amplitudskillnader mellan vågtopp V hos de monaurala och 

binaurala responserna. Mer specifikt har man sett att den monaurala responsen varit 

förskjuten i latens och högre i amplitud jämfört med den binaurala responsen. En ideal BIC 

som är baserad på resultat från studien av Dobie och Norton (1980) är illustrerad i figur 2. 

BIC har även undersökts hos barn med misstänkta central auditiv bearbetningsstörning 

(CAPD) (Delb, Strauss, Hohenberg & Plinkert, 2003; Gopal & Pierel, 1999). Få studier har 

däremot genomförts på personer med perifer hörselnedsättning där skadan sitter på vägen in 

till hjärnan, exempelvis i innerörat. Undantag är ett par studier där BIC har studerats på 

thalamokortikal nivå. Roup & Leigh (2015) observerade normal BIC hos 90 % av personer 

med hörselnedsättning och Leigh-Paffenroth, Roup och Noe (2011) som observerade 

reducerad BIC hos ca hälften av personer med misstänkt binaural interferens. Binaural 

interferens påvisades genom interaurala prestationsskillnader i taluppfattning och att 

testpersonerna inte var nöjda med bilateral hörapparatsanpassning. Det finns alltså evidens 

för att BIC, åtminstone på thalamokortikal nivå, är mätbar hos personer med 

hörselnedsättning och att det kan vara möjligt att diagnostisera binaural interferens baserat på 

objektiva data. BIC på hjärnstamsnivå har däremot knappt studerats hos personer med 

hörselnedsättning. Stollman, Snik, Holmbergen, Niewenhuys och Koppel (1996) jämförde 

BIC på hjärnstamsnivå hos normalhörande och personer med grav ensidig hörselnedsättning. 

De fann tecken på binaural interaktion hos 97 % av de normalhörande och endast 20 % av 

personerna med hörselnedsättning. Slutsatser som kan dras från studien begränsas dock starkt 

av att urvalet endast bestod fem personer med hörselnedsättning. Därmed är vetenskapliga 

bevis otillräckliga för att säga hur hörselnedsättning påverkar BIC på hjärnstamsnivå. 
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Figur 2. Grafen visar en ideal BIC baserad på resultat från Dobie och Berlin (1980). De tre 

vågformerna är summan av de monaurala responserna Mon (prickade linjen), den binaurala 

responsen Bin (streckade linjen) och differensresponsen BIC (heldragna linjen). 

Vågkomponenterna II - V är utmärkta i de monaurala och binaurala vågformerna och 

vågkomponenterna DV och DV’ är utmärkta i vågformen BIC. 

 

Studier har visat att förändring av latenser och amplituder på BIC varierar 

systematiskt med binaurala ledtrådar, det vill säga ITD och ILD, hos normalhörande 

individer. Det verkar dessutom vara predicerande för den upplevda lateraliseringen av ljud. 

Man har sett att vid ökning i ITD ökar även latensen av vågkomponenten DV hos människor, 

katter och marsvin (Furst, Levine & McGaffigan, 1985; Ungan et al., 1997; Goksoy et al., 

2005). Tidigare studier har visat på signifikant korrelation mellan amplitud på DV och 

förmågan att lateralisera ljud (Furst et al., 1985; Furst, Eyal & Korczyn, 1990; McPherson & 

Starr, 1993) som funktion av ITD och ILD. Detta har använts som argument för att BIC 

speglar binaural funktion (Laumen et al, 2016). 

En av de tidigaste metoderna för att identifiera vågkomponenterna i BIC var visuell 

identifiering (Dobie & Berlin 1979; Dobie & Norton 1980; Kelly-Ballweber & Dobie 1984), 

vilket har både för- och nackdelar. Att visuellt analysera vågformerna är relativt lätt och 

kräver inte datorprogrammering eller statistisk analys, men är dessvärre tidskrävande, kräver 

stor expertis, brister i objektivitet och kan bli svårare vid låga signal-brusförhållanden. Det 

har även förekommit flera automatiserade och objektiva metoder i tidigare studier för att 
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identifiera relevanta vågtoppar. Bland dessa finns en automatiserad metod där variansanalys 

används vid beräkning av förhållandet mellan storleken på responsen och det beräknade 

genomsnittliga bakgrundsbruset (Don, Elberling & Waring, 1984), en objektiv metod via 

användande av s.k. “mallmatching” (eng. template-matching, vilket innebär korskorrelation 

mellan en mall skapad från normala responser och individuella responser) (Elberling, 1979; 

Stollman et al., 1996) eller genom signal-brusförhållande-mätning (ex Furst et al., 1985; 

Gunnarson & Finitzo, 1991). 

I litteraturen har BIC mätts på olika typer av testdeltagare och med varierande 

mättekniska parametrar, olika protokoll. Studier har använt olika typer av stimuli, exempelvis 

klick (Dobie & Berlin, 1979; Dobie & Norton, 1980), toneburst (Van Yper et al., 2015) och 

chirp (Riedel & Kollmeier, 2002). Hastighet på stimuli som presenteras spelar även roll för 

utfallet av ABR och BIC. Det har rapporterats att ökad hastighet på stimuli skapar senare 

latenser samt mindre amplituder för ABR. Till följd av detta minskar ofta amplituden och 

latensen ökar för BIC (ex Jewett & Williston, 1971; Levine, 1981; Brantberg et al., 1999).  

Beräkningsprocessen gör att brus införs i vågformen BIC, vilket påverkar signal-brus-

förhållandet negativt. Detta i samband med att man har sett stor varians på BIC mellan och 

inom normalhörande individer (Stollman et al., 1996) gör det viktigt att ta hänsyn till 

mättekniska parametrar. På grund av dessa faktorer riskerar den kliniska nyttan att begränsas 

något, vilket gör det betydelsefullt att undersöka BIC vidare och på andra personer än 

normalhörande. 

Spatial Speech and Quality of Hearing Scale  

Utformning. Binaural hörsel har bland annat undersökts introspektivt genom 

frågeformulär. Frågeformuläret The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) 

som har använts i denna studie utformades av Gatehouse och Noble (2004) i syfte att 

identifiera och mäta en rad olika hörselförmågor. SSQ har också visat sig ha god 

tillförlitlighet i test-retest, både i form av intervju och via brev (Singh & Kathleen Pichora-

Fuller, 2010). Frågeformuläret är uppdelat i tre olika underskalor: (1) taluppfattning, (2) 

spatial hörsel och (3) ljudkvalitet (Gatehouse & Noble, 2004). Binaural funktion speglas i 

dessa subkategorier på olika sätt. Inom taluppfattning ställs frågor som fokuserar på selektiv, 

delad och snabbt skiftande uppmärksamhet och förmåga att följa flera röster på samma gång. 

En person med nedsatt binaural hörsel förväntas ha större svårighet att exempelvis rikta 

uppmärksamhet mot flera talare samtidigt och att kunna skifta uppmärksamheten mellan 

dem. Inom spatial hörsel ställs frågor om förmågan att uppskatta riktning, distans och 
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rörlighet baserat på auditiva ledtrådar. Som tidigare nämnt är binaural hörsel avgörande för 

vår auditiva lokaliseringsförmåga. En person med nedsatt binaural hörsel förväntas därför ha 

större svårigheter att exempelvis uppskatta avstånd till en talare och upptäcka om ett fordon 

närmar sig. Inom ljudkvalitet ställs frågor om separation av ljudkällor, ljudets klarhet och 

lyssningsansträngning. Förmåga att separera ljudkällor anknyter både till auditiv spatial 

förmåga och selektiv uppmärksamhet. Sämre förmåga att förstå tal och att orientera sig 

auditivt kan tänkas göra det mera ansträngande att lyssna. En person med nedsatt binaural 

funktion förväntas därför ha större svårigheter med detta.  

Påverkan av asymmetrisk hörselnedsättning. I teorin genomsyrar alltså binaural 

funktion de tre delarna i SSQ. I Noble & Gatehouse (2004) undersöks detta genom att 

jämföra svar på frågeformuläret hos en grupp med symmetrisk hörselnedsättning med svar 

hos en grupp med asymmetrisk hörsel. Grupperna matchades med avseende på 

tonmedelvärde på det bättre örat men skiljde sig i tonmedelvärde på det sämre örat. Om SSQ 

är ett känsligt mått på binaural hörsel borde gruppen med asymmetrisk hörselnedsättning 

värdera sina förmågor sämre än gruppen med symmetrisk hörselnedsättning. Detta visade sig 

också i studiens resultat då det var en signifikant skillnad mellan gruppernas svar på de flesta 

av frågorna, men inte alla. Det var särskilt en del frågor om taluppfattning där ingen 

signifikant skillnad fanns. Detta kan tolkas som att personer med asymmetrisk 

hörselnedsättning aktivt använder kommunikationsstrategier för att uppnå ett bättre signal-

brusförhållande i utmanande lyssnarsituationer. Detta skulle i så fall ske på bekostnad av 

kognitiva resurser. Denna hypotes stöds av att gruppen med asymmetrisk hörselnedsättning 

bedömde sin lyssningsansträngning som signifikant högre i SSQ jämfört med gruppen med 

symmetrisk hörselnedsättning. Vidare visade resultatet på signifikanta skillnader mellan 

grupperna i frågor om spatial hörsel vilket tyder på att SSQ är ett känsligt mått på binaural 

funktion. Gruppen med symmetrisk hörselnedsättning hade exempelvis lättare att bedöma 

avstånd och lokalisera ljud än gruppen med asymmetrisk hörselnedsättning. I majoriteten av 

frågor kring ljudkvalitet fanns också signifikanta skillnader mellan grupperna. Gruppen med 

symmetrisk hörselnedsättning hade exempelvis lättare att separera två ljudkällor och 

bedömde sin egen hörsels ljudkvalitet som mer klar och naturlig.  

Analogt med studien av Noble & Gatehouse (2004) där man jämfört SSQ hos 

personer med asymmetrisk och symmetrisk hörselnedsättning har man dessutom jämfört SSQ 

hos personer med unilateralt och bilateralt anpassade hörapparater (Ahlstrom, Horwitz & 

Dubno, 2009; Köbler, Lindblad, Olofsson & Hagerman, 2010; Most, Adi-Bensaid, Shpak, 
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Sharkiya & Luntz, 2012; Noble, 2010; Noble & Gatehouse, 2006). I exempelvis Noble & 

Gatehouse (2006) observerades fördelar med bilateral anpassning över unilateral anpassning 

som liknade de fördelar som tidigare observerats hos symmetrisk jämfört med asymmetrisk 

hörsel. Av de tre delarna var det den spatiala delen som visade på mest signifikant skillnad 

mellan grupperna med en respektive två hörapparater. Det är därför möjligt att den spatiala 

delen är ett mer känsligt mått på binaural funktion än övriga delar.   

Hearing in Noise Test 

Genom att utföra taluppfattningstest som korresponderar med andra sådana internationellt så 

kan vetenskapliga slutsatser dras på global nivå. Hearing in Noise Test är ett sådant 

taluppfattningstest som möjliggör jämförelse av taluppfattning i bakgrundsbrus och tyst miljö 

mellan länder. En svensk översättning av Hearing in Noise Test (HINT) gjordes därför av 

Hällgren, Larsby & Arlinger (2006). Den amerikanska versionen av HINT (Nilsson, Soli & 

Sullivan, 1994) är från början baserad på ett talaudiometriskt test skapat av Bench, Kowal 

och Bamford (1979) som ursprungligen framtogs för att undersöka taluppfattningen hos barn. 

Den svenska versionen av HINT består av 25 fonetiskt balanserade listor med tio meningar i 

varje. Testmeningarna är utformade för att användas i en adaptiv procedur för att bestämma 

taluppfattningströskeln för meningar, där 50 % av meningarna är korrekt upprepade. 

Mätningen skapar alltså inga tak- eller golveffekter. HINT kan utföras genom att antingen 

talnivån eller brusnivån justeras. Om testdeltagaren upprepar meningen korrekt sänks 

talnivån respektive höjs brusnivån för att göra testet svårare. Rättningen kan ske på två olika 

sätt, antingen genom hel mening eller genom nyckelord i mening. Resultatet av HINT är det 

signal-brusförhållande där testdeltagaren klarar av att upprepa 50 % av meningarna korrekt 

(Hällgren et al., 2006). Ju lägre signal-brusförhållande desto lägre är signalen i förhållande 

till bruset, och desto bättre är testdeltagarens taluppfattning i bakgrundsbrus. 

Problemformulering 

Hörselnedsättning kan inverka negativt på binaural funktion vilket i sin tur har 

betydelse för auditiv lokaliseringsförmåga och taluppfattning i bullrig miljö. Ändå saknas det 

idag rutinmässiga test för binaural funktion inom klinisk verksamhet. Mått på binaural 

funktion kan ha klinisk nytta för patienter som har nedsatt binaural hörsel och därför upplever 

problem med att lokalisera ljud och att urskilja tal från bakgrundsbuller. För patienterna 

skulle mätningen kunna innebära en större förståelse för den egna hörseln och varför man 

exempelvis inte blir nöjd med bilateral hörapparatsanpassning.  

Det objektiva testet BIC har studerats i många år men nästan aldrig på personer med 
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hörselnedsättning. Elektrofysiologiska tester som BIC kräver inte att patienten deltar aktivt 

och är därför passande för de som har svårt att medverka exempelvis barn, äldre och personer 

med särskilda funktionsnedsättningar. Det subjektiva testet SSQ är ett frågeformulär som har 

studerats flitigt hos personer med hörselnedsättning men resultatet har aldrig förr jämförts 

med något elektrofysiologiskt mått. Det går snabbt och enkelt att administrera och mäter 

förmågor som direkt knyter an till människors vardag. 

Syfte 

Det ena syftet med denna studie är att undersöka mått på binaural funktion hos 

personer med hörselnedsättning eftersom detta kan ha klinisk nytta för personer som upplever 

problem med auditiv lokaliseringsförmåga och taluppfattning i buller. Ett annat syfte med 

denna studie är att undersöka eventuella samband mellan ett objektivt test med ett subjektivt 

test på binaural funktion då dessa olika mått inte har jämförts i tidigare studier.  

Frågeställningar 

Studiens två frågeställningar är följande: 

1. Hur påverkas BIC och SSQ av perifer hörselnedsättning? 

2. På vilket sätt korrelerar objektiv mätning, BIC, och subjektiv mätning, SSQ, av 

binaural funktion? 

Metod 

Testdeltagare  

I studien rekryterades ursprungligen 28 testdeltagare. Rekryteringen skedde inom 

bekantskapskrets, genom kontakter inom Region Skåne samt via anslagstavlor och olika 

sociala medier. Ett kriterium för att inkluderas i studien var att testdeltagaren skulle ha 

hörselnedsättning. Hörselnedsättning definierades som > 20 dB HL i tonmedelvärde (TMV) 

räknat på frekvenserna 0,5, 1, 2 och 4 kHz på minst ett öra. Ton- och talaudiometri utfördes 

med utrustningen Madsen Otometrics audiometer. Transducers som användes var supraaurala 

hörlurar TDH-39 vid luftledning och benledare Radioear B71 vid benledning. All utrustning 

var kalibrerad och användes i enlighet med ISO 8253-1. Sex testdeltagare som inte hade 

hörselnedsättning exkluderades ur studien. En testdeltagare exkluderades dessutom på grund 

av svårtolkade hjärnstamssvar. I studien medverkade alltså 21 stycken testdeltagare (tabell 1). 

Testdeltagarna var mellan 31 och 85 år gamla och bestod av 13 män och 8 kvinnor. Tre 

stycken testdeltagare hade kombinerad hörselnedsättning (TMVben > 20 dB, TMVluft > 20 dB, 

luft-bengap > 10 dB), och resterande testdeltagare hade sensorineural hörselnedsättning 

(TMVben > 20 dB, TMVluft > 20 dB, luft-bengap < 10 dB). En testdeltagare hade ouppnådda 
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trösklar för vissa frekvenser på ena örat, och TMV kunde därför inte beräknas. Denna 

deltagare inkluderades trots detta i studien. Utifrån tonaudiogrammet beräknades grad av 

interaural asymmetri som differensen i tonmedelvärdet mellan det bättre örat (TMVbästa örat) 

och det sämre örat (TMVsämsta örat). Audiometrisk lutning (AL, där ALbrantast är det öra med 

brantast lutning mot diskanten, och ALflackast är det öra med mest flack lutning mot diskanten) 

definierades som ett mått på sluttande diskantnedsättning. Detta undersöktes för att hitta 

eventuella samband mellan grad av AL och längre latenser i de elektrofysiologiska testerna, 

vilket har rapporterats i tidigare litteratur (Atcherson & Stoody, 2012). AL beräknades genom 

att subtrahera medelvärdet av trösklar i disktanten (2, 3 och 4 kHz) från trösklar i basen (0,25, 

0,5 och 1 kHz). Högre värden på AL betyder därför skarpare lutning mot diskanten i 

tonaudiogrammet. 

 
Tabell 1. Tabellen beskriver medelvärde, standardavvikelse och räckvidd med avseende på 

testdeltagarnas ålder, tonmedelvärde (TMV), interaural asymmetri, grad av audiometrisk 

lutning (AL) mot diskanten och HINT-poäng. I tabellen anges två olika värden på TMV, AL 

och HINT beroende på hur testdeltagarna presterade i respektive öra.  
  n Medelvärde Standard-

avvikelse 
Räckvidd 

Ålder (år) 21 66,2 13,4 31 – 85 
TMVbästa örat  

(dBHL) 
21 30,9 14,6 15 – 70 

TMVsämsta örat 

(dBHL) 
20 37,6 13,0 21 – 72 

Interaural 
asymmetri (dB) 

20 8,3 10,1 0-41 

ALflackast 21 6,9 7,4 -16,7 – 48,3 

ALbrantast 20 8,5 7,3 -10,0 – 61,7 

HINTbästa örat 

(dBSNR) 
20 8,4 4,7 2,0 – 19,2 

HINTsämsta örat 

(dBSNR) 
19 11,0 5,3 4,0 – 20,2 

 

I början av testtillfället ställdes frågor som berörde neurologisk sjukdom, yrsel- och 

balansproblem, tinnitus och hörapparater. Endast en deltagare hade neurologisk problematik i 

form av tremor. Fyra av deltagarna hade yrsel- och/eller balansproblem. Tre av deltagarna 
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hade unilateralt anpassad hörapparat, fem deltagarna hade bilateralt anpassade hörapparater 

och resten använde inte hörapparater. Otoskopering av hörselgång och trumhinna 

genomfördes. Det första testet som genomfördes vid undersökningen var tonaudiometri. 

Detta utfördes i enlighet med Hughson-Westlake-metoden (Hughson & Westlake, 1944).  

Förutom tonaudiometri genomfördes talaudiometri då en utförligare beskrivning av 

urvalet möjliggör jämförelser med andra studier. Det talaudiometriska test som användes var 

den svenska översättningen av HINT (Hällgren et al., 2006). Detta test genomfördes 

monauralt på båda öronen. Talnivån fixerades vid en nivå som deltagarna upplevde som 

lagom och optimal för talförståelse. Ett talvägt brus presenterades sedan med en ny mening 

på samma öra och sänktes därefter i två-dB-steg tills patienten hörde meningen. Därefter 

spelades resten av meningarna upp och intensiteten av bruset höjdes eller sänktes i två-dB-

steg beroende på om testdeltagaren upprepade meningen rätt respektive fel. Rättningen 

skedde med hel mening vilket betyder att deltagaren behövde upprepa varje ord i meningen 

korrekt. Mindre fel i upprepningen godkändes, till exempel “den” istället för “det”. Tre listor 

genomfördes på varje öra varav den första av dessa användes till övning. Totalt användes 

alltså data från två listor per öra. Genom att jämföra den genomsnittliga talnivån med 

brusnivån beräknades det signal-brusförhållande som testdeltagarna behövde för att uppfatta 

meningarna korrekt. En deltagare kunde inte genomföra HINT på det sämre örat och en 

deltagare kunde inte genomföra HINT på något av öronen. Data från HINT exkluderades 

därför hos dessa deltagare.   

Spatial Speech and Quality of Hearing Scale 

Testdeltagarna fick den spatiala delen av frågeformuläret SSQ (se bilaga) skickat hem 

till sig med post och svarade på detta innan testtillfället. Anledningen till varför endast den 

spatiala delen användes beror på att denna del troligtvis är känsligast som mått på binaural 

hörsel vid mätning av mindre urval (Köbler et al., 2010). Den version som användes var en 

svensk översättning av Persson (2011). Testdeltagaren informerades om att de vid eventuella 

funderingar skulle kontakta den som testar. Den spatiala delen av SSQ innehåller 17 frågor 

som mestadels handlar om lokaliserings- och avståndsbedömning av ljudkällor. 

Testdeltagaren svarade på en visuell analog skala 0-10 i enlighet med hur de upplevde sin 

hörsel. Testdeltagare kunde också svara “vet ej” varvid dessa svar förkastades. 

Genomsnittligt svar beräknades utifrån hur testdeltagarna svarade frågorna. Fråga 14 uteslöts 

från resultatet då denna är relevant endast vid hörapparatsanpassning. Fråga 16 och 17 

uteslöts också då svarsalternativen från dessa var felöversatta och skapade förvirring hos 
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deltagare.    

Binaural interaktionskomponent 

ABR-mätningar genomfördes på alla testdeltagare med den kommersiellt tillgängliga 

utrustningen Interacoustics Eclipse EP25. En forskningsmodul i mjukvaran användes för att 

extrahera data. Stimulus som användes var alternerande klick som presenterades på 80 dB 

nHL i ER-3A-hörlurar med repetitionshastighet på 11,1 Hz. Kontralateral maskering i form 

av vitt brus, med nivån 40 dBSPL, tillämpades för att undvika överhörning. 

Engångselektroder applicerades på olika delar av huvudet. Huden där elektroderna skulle 

sitta rengjordes och skrubbades med Nuprep-gel före placering. Icke-inverterande placerades 

på vertex, inverterande på örsnibbarna alternativt mastoiderna och jorden längre ner på 

pannan. I ett fåtal fall placerades de inventerande elektroderna på mastoiderna istället på 

grund av för höga impedansvärden på örsnibbarna. Dessa tillvägagångssätt har visats ge 

likvärdiga responser (Ainslie & Boston, 1980). Impedansen för var och en av elektroderna 

uppmättes till under 4 kΩ, men oftare under 3 kΩ. Impedansförhållandet mellan elektroderna 

uppmättes till mindre än 2 kΩ. Den elektriska responsen förstärktes med 80 dB (med en 

faktor 10 000) medelvärdesbildades och filtrerades med högpassfilter på 3 kHz och 

lågpassfilter på 0,1 kHz med roll-off 12 dB/oktav. Artifact rejection förkastade värden högre 

eller mindre än ±40µV. Responsen spelades in med samplingsfrekvensen 30 kHz.  

Tre olika mätningar genomfördes två gånger vardera med (1) monaural stimulering i 

höger, (2) monaural stimulering i vänster öra och (3) binaural stimulering. Vid varje mätning 

samlades 2000 svep. Latinsk kvadratbalansering applicerades för att undvika eventuella 

ordningseffekter. Rummet som mätningen genomfördes i var en ljudisolerad mätbox som 

uppfyllde kraven om nivåerna i omgivningsljud i standard ISO-8253-1. Elektronik som inte 

bidrog till mätningen stängdes av. Innan mätningen informerades testdeltagaren om att hen 

skulle sitta så bekvämt som möjligt, slappna av och blunda under mätningen.  

Rådata extraherades till Excel. Vid uträkningen av BIC användes ett medelvärde av 

4000 svep för de monaural responserna på vänster respektive höger öra samt 8000 svep av 

den binaurala responsen (alltså 4000 svep per öra). Notera att algoritmer vid uträkningen av 

BIC konstruerades av uppsatsförfattarna och att denna skiljer sig något från uträkningar i 

andra studier. Detta på grund av att standarduträkning inte upptäcktes av uppsatsförfattarna 

förrän efter genomförd metod och analys. Nedan presenteras den uträkning som användes i 

denna studie (1) och jämförelsevis den som beskrivs i Stollman et al. (1996) (2): 
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1  𝐵𝐼𝐶 = 𝐵𝑣 + 𝐵 −
𝐵𝑖𝑛𝑣 +  𝐵𝑖𝑛ℎ

2  
 

2  𝐵𝐼𝐶 = 𝐵𝑖𝑛𝑣 +  𝐵𝑖𝑛ℎ −  (𝑉𝑖 +  𝐻𝑘 +  𝐻𝑖 +  𝑉𝑘)  
 

där Bin, V och H betecknar vilken sida som stimuleras (binaural, vänster, höger). 

Förteckningarna v och h betecknar på vilken sida som inspelningen sker (vänster och höger) 

och förteckningarna i och k på vilken sida som inspelningen sker i förhållande till sidan av 

stimulering (ipsilateralt och kontralateralt). 

Det finns två skillnader mellan de två uträkningarna: 

A.    I denna studie subtraherades den binaurala responsen från den monaurala responsen 

medan det motsatta förhållandet användes i Stollman et al. (1996). 

B.    De monaurala responserna vid kontralateral stimulering förkastades i denna studie till 

skillnad från i Stollmans et al. (1996) uträkning. Som kompensation dividerades den 

binaurala responsen med en faktor 2. 

 Punkt B (ovan) har troligtvis haft en effekt på morfologin hos BIC. I figur 3 visas ett 

exempel på BIC uträknat på dessa två olika sätt med avseende på punkt B. Vågformerna visar 

liknande tendenser men också olikheter. Detta diskuteras vidare nedan i metoddiskussionen.  

 

 
 

Figur 3. Vågformerna visar samma BIC baserat på två olika uträkningar med avseende på 

punkt B. Grå linje representerar uträkning där monaural respons vid kontralateral stimulering 
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har förkastats. Svart linje representerar uträkning som tagit hänsyn till den monaurala 

responsen vid kontralateral stimulering. Vågkomponenterna DIII, DV och DV’ är utmärkta i 

båda vågformerna. 

Författarna till den föreliggande studien genomförde enskilda subjektiva bedömningar 

av de insamlade ABR- och BIC-responserna utifrån tillgänglig litteratur och enades därefter 

om relevanta latenser. I några fall var reproducerbarheten och signal-brusförhållandet lågt i 

responserna. Svårighet i att tolka responser med låg reproducerbarhet motverkades genom att 

utgå ifrån var vågtopparna vanligast förekommer. Vid ABR identifierades latensen för 

vågtopp III och V i summan av de monaurala responserna (Mon III och Mon V) samt den 

binaurala responsen (Bin III och Bin V). Vid morfologisk analys av testdeltagarnas BIC 

upptäcktes att dessa skiljde sig från de som har redovisats i tidigare litteratur. Som beskrivet 

ovan har man i tidigare studier utgått ifrån vågtopp V vid sökande efter den mest 

framträdande vågkomponenten DV i BIC. I denna studie valdes därför att identifiera latensen 

för DV hos deltagarna. En tydlig tendens till BIC vid vågtopp III observerades och därför 

analyserades även BIC inom detta område. Denna vågkomponent benämns som DIII.  

Statistisk analys 

All statistisk analys utfördes i IBM SPSS Statistics Version 24. Icke-parametrisk 

statistik användes då olika typer av mätskalor användes i studien. Korrelationsanalys av 

TMV, AL, HINT, SSQ samt de olika elektrofysiologiska variablerna tillämpades genom 

beräkningar av Spearmans korrelationskoefficienter (rho). Analysen genomfördes med och 

utan kontroll för ålder. Vid kontroll för ålder användes ett skript baserat på ickeparametrisk 

partiell korrelation (Conover, 1999). På så vis analyserades övriga variabler utan inverkan 

från deltagarnas ålder. Mann-Whitney U Test utfördes för att undersöka könsskillnader, och 

Wilcoxon Signed Ranks Test för att undersöka skillnaden i de olika latenserna. För all 

statistisk analys ansågs p-värde < 0,05 vara signifikant. Det bör nämnas att en korrektion för 

multipla jämförelser genomfördes med False Discovery Rate (FDR, Benjamini & Hochberg, 

1995) för att undvika risken att de signifikanta sambanden skulle vara slumpmässiga då 

antalet korrelationer var många. FDR valdes på grund av att Bonferroni kan anses för 

konservativ vid stort antal korrelationer. 

Etisk granskning 

Projektet har godkänts av den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, 

foniatri och audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet. 

Testdeltagaren informerades om att medverkan var frivillig, att hen när som helst kunde 
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avsluta sitt deltagande och att detta inte skulle ge konsekvenser för eventuell medverkan i 

framtida undersökningar eller för eventuell framtida medicinsk behandling. Den som testade 

såg till att ljudnivåerna inte uppnådde hörselskadlig nivå under mätningen, och utrustningen 

var kalibrerad efter gällande standard. Resultaten från studien anonymiserades genom att 

varje testdeltagare tilldelades en ID-kod, där kodnyckeln hölls inlåst. 

Resultat 

Spatial Speech and Quality of Hearing Scale 

Medelvärdespoängen på SSQ för alla testdeltagare var 6,9 vilket är högre än det i 

studierna av Noble och Gatehouse (2004) och Köbler et al. (2010). Detta betyder att 

testdeltagarna i föreliggande studie bedömde sin audiospatiala förmåga mer positivt än 

testdeltagarna i de andra studierna. Vidden i medelvärdespoäng gick från 2,9 till 9,9 och 

standardavvikelsen var 2,0. 

Binaural interaktionskomponent 

Ett genomsnitt av testdeltagarnas vågform BIC, Mon och Bin är illustrerad i figur 4. 

Den största vågkomponenten var DIII i anslutning med vågtopp III som observerades hos alla 

utom två fall. Stor variation fanns mellan individuella resultat vilket illustreras i tre exempel 

på BIC i figur 5. Hos samtliga testdeltagare uppenbarade sig DIII som en vågtopp vilket 

svarar mot en växande till följd av en minskande monaural respons i förhållande till den 

binaurala responsen. Vågkomponenterna DV och DV’ observerades hos samtliga 

testdeltagare. Hos 18 av deltagarna observerades DV följt av en dal DV’. Detta svarar mot en 

växande följt av en minskande monaural respons i förhållande till den binaurala responsen. 

Hos resterande tre testdeltagare observerades istället en minskande dal DV följt av en 

vågtopp DV’ vilket svarar mot det omvända förhållandet.  
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Figur 4. Grafen visar testdeltagarnas genomsnittliga ABR-responser: summan av de 

monaurala responserna Mon (prickade linjen), den binaurala responsen Bin (streckade linjen) 

och differensresponsen BIC (heldragna linjen). Vågkomponenterna III - V är utmärkta i de 

monaurala och binaurala vågformerna och vågkomponenterna DIII, DV och DV’ är utmärkta 

i vågformen BIC. 

 

Latenser för de elektrofysiologiska vågkomponenterna är redovisade i tabell 2 och 

figur 6 (boxplot). Ingen signifikant skillnad i latens för vågtopp V observerades mellan de 

binaurala responserna och summan av de monaurala responserna (Wilcoxon Signed Ranks 

Test, z = -0,65, p = 0,52). Istället observerades en signifikant skillnad i latens för vågtopp III 

mellan de binaurala responserna och summan av de monaurala responserna (Wilcoxon 

Signed Ranks Test, z = -2,56, p = 0,01) där latensen för den binaurala responsen var kortare 

än i den monaurala responsen.  
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Figur 5. Graferna visar tre olika exempel på vågformen BIC från föreliggande studie. 

Streckade vertikala linjer markerar komponenterna DIII, DV och DV’ i ordning.  
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Tabell 2. Tabellen beskriver medelvärde, standardavvikelse och räckvidd med avseende på 

responsernas vågkomponenter som söktes i denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Boxploten beskriver medianvärde, undre och övre kvartil, min- och maximum och 
extremvärden med avseende på responsernas vågkomponenter som söktes i denna studie. 
 

Analys mellan variabler 

Vid kontroll för könsskillnader med Mann-Whitney U Test hittades signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor i audiometrisk lutning samt i några av de 

elektrofysiologiska variablerna (se tabell 3 för medelvärden och standardavvikelser). En 

signifikant skillnad påträffades i ALbrantast (z = -3,32, p = 0,001) och ALflackast (z = -2,97, p = 

0,003), där män hade större audiometrisk lutning än kvinnor. Signifikanta skillnader könen 

 Mon III Bin III DIII Mon V Bin V DV DV’ 

n 20 19 19 21 21 21 21 
Medelvärde 

(ms) 
3,75 3,69 3,80 5,56 5,54 5,79 6,51 

Standard-
avvikelse 

0,17 0,16 0,18 0,39 0,35 0,37 0,59 
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emellan hittades även för Mon V (z = -2,94, p = 0,003), Bin V (z = -2,79, p = 0,005) och DV’ 

(z = -2,43, p = 0,015), vilket innebar att män hade senare latenser för dessa vågtoppar än 

kvinnor. 

 

Tabell 3. Tabellen visar mäns och kvinnors medelvärde och standardavvikelser med avseende 
på audiometrisk lutning mot diskanten (AL) och latenserna för Mon V, Bin V och DV’.    

  ALbrantast ALflackast Mon V 
(ms) 

Bin V 
(ms) 

DV’ 
(ms) 

Män Medelvärde 38,8 32,6 5,69 5,67 6,73 

Standard-
avvikelse 

16,3 18,6 0,44 0,38 0,67 

Kvinnor Medelvärde 6,0 1,8 5,34 5,33 6,17 

Standard-
avvikelse 

11,6 12,4 0,15 0,17 0,15 

 

Korrelationsanalys mellan ålder och andra variabler genomfördes som tidigare nämnt 

med Spearmans korrelationskoefficienter (rho). Detta gjordes för att undersöka huruvida 

variabeln ålder hade någon inverkande effekt på övriga variabler. Ålder korrelerade med 

ALbrantast (rho(20) = 0,66, p = 0,001), ALflackast (rho(21) = 0,73, p < 0,0001), HINTbästa örat 

(rho(20) = 0,71, p < 0,0001) och HINTsämsta örat (rho(19) = 0,62, p = 0,005). Det betyder att ju 

äldre deltagarna var desto brantare lutning mot diskanten i audiogrammet och desto sämre var 

deras taluppfattning i brus. Ålder korrelerade positivt med medelpoäng i SSQ (rho(21) = 

0,56, p = 0,009) vilket betyder att ju äldre deltagarna var desto bättre värderade de sina 

audiospatiala förmågor.  

Vid korrelationsanalys mellan TMV, AL, interaural asymmetri, HINT, SSQ och 

latenser i de olika elektrofysiologiska mätningarna genomfördes en kontroll för ålder för att 

undvika dess inverkande effekt. Denna kontroll gjordes som tidigare nämnt med hjälp av ett 

SPSS-script, baserat på icke-parametrisk partiell korrelation (Conover, 1999).  TMVsämsta örat 

korrelerade då med HINTsämsta örat (rho(15) = 0,48, p = 0,049). En liknande trend sågs mellan 

TMVbästa örat och HINTsämsta örat även om den inte uppnådde signifikans (rho(16) = 0,46, p = 

0,053). Detta betyder att testdeltagare med större grad av hörselnedsättning också hade sämre 

taluppfattning i brus.  

Medelpoäng i SSQ korrelerade negativt med TMVsämsta örat (rho(17) = -0,48, p = 0,04), 

vilket betyder att testdeltagare med större grad av hörselnedsättning på sämre örat värderade 

sina audiospatiala förmågor mer negativt. Vidare korrelerade medelpoängen i SSQ starkt 
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negativt med interaural asymmetri (rho(17) = -0,63, p = 0,004), vilket betyder att 

testdeltagare med större grad av hörselasymmetri värderade sina audiospatiala förmågor mer 

negativt.  

En korrelation hittades mellan TMVsämsta örat och DIII (rho(16) = 0,52, p = 0,028), 

vilket innebär att ju större grad av hörselnedsättning testdeltagaren hade, desto senare var 

latensen för DIII. En negativ korrelation hittades mellan medelpoäng i SSQ och latensen för 

vågtopp III i den binaurala responsen (rho(16) = -0,47, p = 0,048) och nästan för DIII 

(rho(16) = -0,46, p = 0,053) vilket betyder att testdeltagare som värderade sina audiospatiala 

förmågor sämre hade senare latenser för dessa vågkomponenter i de elektrofysiologiska 

testen. Däremot hittades ingen signifikant korrelation mellan medelpoäng i SSQ och latensen 

för DV eller DV’. Latensen för DV korrelerade däremot med HINTbästa örat och HINTsämsta örat 

(rho(17) = 0,54, p = 0,018 respektive rho(16) = 0,71, p = 0,001). Latensen för DV’ 

korrelerade också med HINTsämsta örat (rho(16) = 0,47, p = 0,047). Detta betyder att 

testdeltagare med sämre taluppfattning i brus också hade senare latenser för DV och DV’. 

ALbrantast korrelerade starkt med latenserna för vågtopp V i de monaurala (rho(17) = 0,62, p = 

0,005) och binaurala (rho(17) = 0,57, p = 0,012) responserna. ALflackast korrelerade på 

liknande sätt med vågtopp V för de monaurala (rho(18) = 0,62, p = 0,004) och binaurala 

(rho(18) = 0,51, p = 0,023) responserna. Detta innebär att ju högre grad av audiometrisk 

lutning desto senare latenser för vågtopp V i de monaurala och binaurala responserna.  

Vid korrektion för multipla jämförelser med FDR kvarstod vissa signifikanta 

samband, och några försvann. De signifikanta samband som återstod efter korrigeringen var 

de mellan ALbrantast respektive ALflackast och vågtopp V i summan av de monaurala 

responserna, samt mellan DV och HINTsämsta örat. Alltså återstod inga signifikanta samband 

mellan SSQ och latenser för de olika elektrofysiologiska måtten efter korrektion för multipla 

jämförelser. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Spatial Speech and Quality of Hearing Scale. Den spatiala delen av frågeformuläret 

SSQ skickades ut till testdeltagarna via post istället för genom intervju. I en studie av Singh 

och Kathleen Pichora-Fuller (2010) var test-retest-korrelationen för hela SSQ sämre när det 

skickades ut via post än när det administrerades av en intervjuare, men var trots detta av god 

reliabilitet. Testdeltagarna i vår studie fick vid testtillfället möjlighet att ställa frågor och föra 

fram funderingar kring frågeformuläret. Det bör noteras att tre frågor uteslöts från den 
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spatiala delen i SSQ, vilket kan påverka möjligheten att jämföra resultatet från tidigare 

studier. En fråga uteslöts då den endast är relevant vid hörapparatsanpassning, och två frågor 

uteslöts då svarsalternativen från dessa var felöversatta och skapade förvirring hos deltagare.    

Binaural interaktionskomponent. Formen på vågformen BIC förväntades likna den 

som har rapporterats i tidigare litteratur. Resultatet av denna studie var därför överraskande 

då morfologin skiljde sig märkbart från vad som har rapporterats (jämför figur 2 och 4). Det 

var stor variation mellan individers BIC (se figur 5) och flera vågkomponenter tidigare än 

DV observerades. En uttalad vågkomponent DIII var det som skiljde vågformen mest från 

tidigare rapporterade studier. Som tidigare nämnt skilde sig uträkningen som användes i 

denna studie från den som har använts i tidigare studier. Detta kan utgöra en del av 

anledningen till uppkomsten av DIII och andra tidiga vågkomponenter. Vid uträkningen i 

föreliggande studie användes data från ipsilateral respons vid monaural stimulering medan 

den kontralaterala responsen förkastades. För att kompensera för detta dividerades den 

binaurala responsen med en faktor 2. Detta skiljer sig från standard uträkning som är 

beskriven i Ito et al. (1988). I denna uträkning tas även hänsyn till den kontralaterala 

responsen vid monaural stimulering. Skillnaden i uträkningen förväntas ha påverkat resultatet 

i viss utsträckning. I figur 3 illustreras ett exempel på den morfologiska skillnaden mellan 

vågformerna som skett som effekt av olika uträkningar. Notera att latenserna för vågtopp 

DIII och DV är något förskjutna och att vågtoppen DV är märkbart tydligare i standard 

uträkning jämfört med den som användes i föreliggande studie.  

En annan orsak till varför vi fick annorlunda vågform än förväntat kan grunda sig i 

det stimulus som valdes. Tidigare studier har experimenterat med olika stimuliparametrar för 

att framställa optimal BIC. Studier har då visat att ökad stimulusintensitet och lägre 

stimulushastighet minskar latensen och ökar amplituden på BIC (Brantenberg et al., 1999; 

Dobie & Berlin, 1979; Ito et al., 1988; Levine, 1981). Av denna anledning användes 

förhållandevis hög stimulusintensitet och låg stimulushastighet i denna studie. Effekten av 

överhörning motverkades med kontralateral maskering. Men vid hög stimulusintensitet kan 

dessutom stapediusreflexen inverka på responsen BIC. Detta grundar sig i att 

stapediusreflexens aktivitet beror på den upplevda ljudstyrkan och inte på stimulits intensitet 

(Klockhoff, 1961). Eftersom monaurala och binaurala stimuli presenterades på samma 

intensitetsnivå i denna studie var ljudstyrkan vid binaural stimulering högre än vid monaural 

stimulering. Detta sker på grund av att ljudstyrkan ökar när man lyssnar med två öron jämfört 

med ett (se bakgrund om binaural hörstyrkesummation). Därmed kan vi misstänka att den 
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binaurala responsen dämpades mer av stapediusreflexen än den monaurala responsen, vilket i 

så fall inverkade på utseendet i BIC. Ito et al. (1988) visade att stapediusreflexernas aktivitet 

inverkade på BIC genom att skapa en mindre tydlig vågtopp DV och flera ytterligare 

vågtoppar före DV. I denna studie kan det exempelvis ha skapat en falsk vågkomponent DIII 

som en effekt av stimulit och inte av binaural interaktion.   

I majoriteten av tidigare studier på BIC har testdeltagarna varit normalhörande. Att 

testdeltagarna i denna studie hade hörselnedsättning påverkade troligtvis resultaten för ABR 

(Hall, 2007). Flera av de monaurala och binaurala responserna hade låg reproducerbarhet 

vilket kan ha bidragit vågformernas ojämna och oregelbundna utseende. Även signal-

brusförhållandet var lågt, och tillsammans med den låga reproducerbarheten orsakade detta 

en mer osäker tolkning av responserna än den för normalhörande. En faktor som skulle kunna 

påverka signal-brusförhållandet i ABR är valet av elektrodmontage. Placeringen av 

elektroderna i vår studie var som tidigare nämnt vertex-örsnibb. Levine (1981) observerade i 

sin studie att vågtopp V och BIC blev större av att använda vertex-nacke-placering jämfört 

med vertex-örsnibb-placering. Det är alltså möjligt att vårt resultat hade visat större vågtopp 

V och BIC om vi hade använt oss av vertex-nacke-placering. 

Förutom tekniska felkällor finns risken att studiens resultat påverkades av 

artikelförfattarnas hantering av elektrofysiologisk mätdata. Datan extraherades via en 

forskningsmodul i mjukvaran. Överföringen utfördes med stor noggrannhet för att i största 

möjliga mån undvika misstag. Att extraheringen genomfördes manuellt innebar dock en risk 

för misstag, vilket uppsatsförfattarna var medvetna om, men då det för nuvarande inte finns 

något annat lämpligt tillvägagångssätt valdes detta. 

Vid tolkning av latenser för vågtoppar i de monaurala och binaurala responserna 

förekom problem då vågtopparna i några fall var oskarpa och grova. Det kunde i sådana fall 

vara svårt att separera vågtopp IV och V, vilket även gjorde det svårare att identifiera DV. 

Varje monaural och binaural vågform utgjordes av ett medelvärde av två mätningar, 2000 

svep vardera. I de fall där den ena mätningens vågtopp var förskjuten i latens jämfört med 

den andras kan medelvärdesbildningen ha orsakat en trubbighet hos vågtoppen. Detta gjorde 

det ibland svårare att identifiera latensen för vågtoppen. Ett sätt att kringgå detta problem var 

att titta på responserna från de enskilda mätningarna och avgöra vilken av dessa som ger den 

mest troliga latensen.  

Slutligen kan subjektivitet hos artikelförfattarna ha inverkat på avläsningen av 

latenserna i de elektrofysiologiska mätningarna. Att avläsningen av responserna skedde 
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subjektivt är problematiskt då bedömningen av vågtoppar och dalar riskerar att bli 

godtycklig. För att öka objektiviteten granskades vågformerna av de båda uppsatsförfattarna 

enskilt, och först därefter diskuterades de gemensamt. I de flesta fall var uppsatsförfattarna 

eniga om latenserna. Tolkningskriterier för vågkomponenterna DIII och DV var endast att de 

skulle bestå av de största vågtopparna eller dalarna som visuellt kunde avläsas i anslutning 

med våg III respektive V. Detta skiljer sig exempelvis från Brantberg et al. (1999) som 

fastslog flera villkor för existensen av DV, bland annat att amplituden skulle överstiga fyra 

standardenheter av den spontana elektriska aktiviteten. Ett objektivt detektionsverktyg kan 

krävas för att kunna få mer tillförlitliga data på DIII och DV. Det kan dessutom fungera 

bättre vid låga signal-brusförhållanden (Arnold, 1985; Brantberg et al., 1999).   

Resultatdiskussion  

Samband mellan grad av hörselnedsättning och sämre taluppfattning i brus i denna 

studie var väntat. Även förhållanden som rörde ålder respektive kön gav mestadels väntade 

resultat. Äldre testdeltagare visade på brantare diskantnedsättning och sämre taluppfattning i 

brus. Detta är i enlighet med tidigare studier som har observerat sämre taluppfattning hos 

äldre (för översikt se Dubno, 2015). Testdeltagare av manligt kön visade på brantare 

diskantnedsättning och senare latenser för vågtopp V i monaurala och binaurala responser 

samt för vågtopp DV’. Att kvinnor har tidigare latenser för vågtopp V har dokumenterats i 

tidigare studier (ex Beagley & Sheldrake, 1978; Edwards, Squires, Buchwald & Tanguay, 

1983). Kön verkar alltså ha påverkat resultaten och det kan därför inte uteslutas att detta har 

inverkat på signifikanta samband i korrelationsanalysen. 

Det är tidigare känt att skarpt sluttande diskantnedsättning kan orsaka förskjutning av 

vågtopp V i ABR (Atcherson & Stoody, 2012). I föreliggande studie observerades ett starkt 

samband mellan graden av lutning på hörselkurvan i audiogrammet och latenser av vågtopp 

V i de monaurala och binaurala responserna. Efter korrektion för multipla jämförelser 

försvann sambandet mellan lutning i audiogrammet och vågtopp V i de binaurala 

responserna, men kvarstod med vågtopp V i de monaurala responserna. Att skarpt sluttande 

diskantnedsättningar kan inverka på hjärnstamsaudiometri är något som är problematisk i 

klinisk differentialdiagnostik i de fall som vi vill skilja på kokleära och retrokokleära skador.  

Medelpoängen i den spatiala delen av SSQ stod i särskild fokus för denna studie. 

Deltagarna hade där en medelpoäng på 6,9. Detta kan jämföras med medelpoängen 5,6 i 

Gatehouse & Nobles (2004) studie. En något lägre ålder tillsammans med mindre grad av 

hörselnedsättning i denna studie skulle kunna vara anledningen till skillnaden i resultat. 
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Jämförelsevis var medelpoängen 7,5 hos äldre normalhörande och 8,6 hos unga 

normalhörande i den spatiala delen av SSQ i studien av Banh, Singh och Pichora-Fuller 

(2012). Jämförelsen med andra studier tyder alltså på att hörselnedsättning hos deltagarna 

påverkade den självupplevda audiospatiala förmåga negativt. I Banh et al. (2012) 

observerades dessutom att de äldre testdeltagarna hade något lägre medelpoäng i SSQ än 

kontrollgruppen med unga testdeltagare. Det var därför överraskande att det i denna studie 

fanns en motsatt trend, att ålderdom påverkade den självupplevda audiospatiala förmågan 

positivt. En viktig skillnad är att samtliga deltagare i föreliggande studie hade 

hörselnedsättning medan samtliga i Banh et al. (2012) var normalhörande. Det kan tänkas att 

den positiva effekten av ålder på medelpoäng i SSQ i föreliggande studie speglar olika 

förväntningar och attityder mellan unga och äldre där unga deltagare med hörselnedsättning 

kan ha påverkats mer negativt av sitt funktionshinder jämfört med de äldre. 

Deltagarna som värderade sina audiospatiala förmågor i SSQ sämre än övriga 

testdeltagare hade en större grad av hörselnedsättning på det sämre örat. Vid korrektion för 

multipla jämförelser hittades dock inte detta samband längre. Det är möjligt att samband 

fanns mellan variabler och enstaka frågor i SSQ, exempelvis grad av diskantnedsättning och 

auditiv lokaliseringsförmåga i vertikalled. I denna studie bortsåg vi dock från enstaka frågor 

och analyserade istället medelpoängen av den spatiala delen av SSQ. Då ett starkt negativt 

samband hittades mellan hörselasymmetri och medelpoäng i SSQ verkar det ha varit den 

interaurala skillnaden som påverkat snarare än hörselnedsättningen i sig. Resultatet bör ses 

med viss försiktighet då antal deltagare med asymmetrisk hörselnedsättning var få. Endast 

fyra deltagare hade större skillnad än 10 dB i tonmedelvärde mellan öronen. Att 

hörselasymmetri skulle inverka negativt på audiospatial upplevelse är dock inte 

överraskande. Den interaurala skillnaden kan göra att vissa ljud blir ohörbara i ena örat men 

inte det andra, varvid den binauruala funktionen för horisontell lokalisering sätts ur spel. I 

denna studie hittades alltså endast signifikanta samband med grad av hörselasymmetri. 

Tidigare studier av SSQ har visat på samband med såväl grad av hörselasymmetri som 

hörselnedsättning på det bättre örat (Gatehouse & Noble, 2004; Noble & Gatehouse, 2004). 

Det är möjligt att skillnaden i resultat beror på det påtagligt större urvalet i Gatehouse & 

Nobles studie vilket leder till ökad chans att hitta korrelationssamband.  

Vågtopp DV har i tidigare studier varit den mest utmärkande vågkomponenten. I 

denna studie var den generellt mindre tydlig än väntat men identifierades ändå i samtliga 

testdeltagare. Inget signifikant samband hittades mellan latensen för vågtopp DV och 
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medelpoäng SSQ. Inte heller fanns något signifikant samband mellan latensen för vågtopp 

DV och något av de tonaudiometriska måtten. Detta är egentligen inte förvånande med tanke 

på att stimulit presenterades på en stark nivå. Att exempelvis interaural asymmetri inte tycks 

påverka latensen för DV skulle kunna förklaras av att intensiteten hos stimulit var tillräckligt 

stark i båda öronen för att hörselsystemet skulle reagera på det. Till vardags möter vi däremot 

ljud på många olika nivåer vilket kan vara anledningen varför studien visade samband mellan 

interaural asymmetri och SSQ. Det var en överraskande observation att latensen för vågtopp 

DV och DV’ korrelerade med sämre taluppfattning i HINT eftersom talet presenterades 

monauralt och alltså inte involverade någon binaural funktion. Därmed visar resultatet från 

denna studie inte på att vågtoppen DV speglar upplevd audiospatial bedömning men 

möjligtvis förmågan att urskilja tal i stationärt brus monauralt. Det bör nämnas att det efter 

korrektion för multipla jämförelser endast återstod samband mellan DV och HINT på sämre 

örat. 

En noggrann jämförelse av ABR-latenser med andra studier är inte särskilt 

meningsfullt om inte protokollen är densamma. Därför görs här endast en approximativ 

jämförelse med andra studiers resultat med avseende på BIC. Latensen för DV har i tidigare 

studier angivits vara mellan 5,6 - 6,8 ms (se Laumen et al., 2016 för översikt). Trots en 

mindre tydlig vågkomponent än förväntat i denna studie så var medellatensen för DV inom 

detta tidsområde. Uppkomsten av BIC har enligt tidigare studier främst skett genom 

latensskillnad mellan vågtopp V i den monaurala och binaurala resonsen (Brantberg et al., 

1999). I denna studie hittades ingen signifikant latensskillnad men detta kan ha berott på 

svårigheter att avläsa latenserna för de monaurala och binaurala responserna. Anledningen till 

att DV ändå identifierades i samtliga testdeltagare med ABR kan å ena sidan ha berott på att 

artefakter som uppstod genom lågt signal-brusförhållande misstogs för att vara BIC. Om det 

å andra sidan var riktiga BIC-responser kan avsaknaden av latensskillnaden ha uppstått 

genom svårigheter i att visuellt avläsa latenserna hos de monaurala och binaurala 

responserna. 

Observationen av binaural interaktion i anslutning med vågtopp III hos alla utom två 

deltagare var överraskande eftersom denna vågkomponent brukar saknas i tidigare studier. 

Eftersom den inte brukar hittas i studier försvåras jämförelser med avseende på latens. 

Undantagsvis hittades evidens för binaural interaktion i anslutning med vågtopp III i en 

studie av Lasky, Maier & Hecox (1995) men i artikeln beskrivs inga latenser. I föreliggande 

studie uppstod DIII genom en större amplitud och senare latens i vågtopp III hos den 
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monaurala jämfört med den binaurala responsen. Till skillnad från vågtopp V observerades 

en signifikant latensskillnad mellan vågtopp III i den monaurala jämfört med den binaurala 

responsen vilket ger ytterligare stöd för närvaron av binaural interaktion. Tonmedelvärde på 

det sämre örat korrelerade med senare latens för vågtopp DIII. Det verkar alltså som att 

hörselnedsättning påverkar BIC i anslutning med vågtopp III men inte i vågtopp V. Dessutom 

visade föreliggande studie på ett nästintill signifikant samband mellan vågtopp DIII och 

medelpoäng i SSQ vilket indikerar en koppling mellan objektiva data och upplevd 

audiospatial bedömning. Det bör nämnas att en något starkare koppling hittades mellan 

latensen för vågtopp III i den binaurala responsen och medelpoäng i SSQ. Vid korrektion för 

multipla jämförelser finns inte längre dessa samband. Sammanfattningsvis ger alltså denna 

studie resultat som, innan korrektion för multipla jämförelser, tyder på att binaural interaktion 

även sker i de neurala generatorer som representeras av vågtopp III i ABR (cochlear nucleus, 

trapezoid body och superiora olivära komplexet). Resultatet ska dock ses med försiktighet då 

man i flertalet tidigare studier inte observerade någon binaural interaktion i anslutning med 

vågtopp III. Som tidigare nämnts kan avvikande uträkning och effekten av stapediusreflexen 

är sådant som kan ha gett upphov till en falsk vågtopp DIII. Sannolikt kan det också ha berott 

på låg SNR och reproducerbarhet även om dessa faktorer inte kontrollerades i denna studie. 

Framtida forskning 

BIC har varit fokus för många studier sedan den upptäcktes 1979 men har nästan 

uteslutande undersökts hos normalhörande. För att bli relevant inom klinisk verksamhet 

måste BIC även studeras på personer med perifer hörselnedsättning. Denna studie kunde inte 

visa att perifer hörselnedsättning inverkade på latenserna i BIC-vågformen. Därmed manas 

till försiktighet med slutsatser kring hörselnedsättnings inverkan på BIC. Det behövs fler 

studier av hörselskadade för att dra slutsatser kring BIC. Personer med hörselasymmetri 

förväntas ha försämrad binaural funktion. Studier av BIC hos personer med olika grader av 

hörselasymmetri skulle alltså kunna validera mätningen som mått på binaural funktion. Även 

studier av BIC på individer med symmetrisk hörselnedsättning men med misstanke om 

binaural interferens är betydande för klinisk verksamhet. 

Ett problem som kvarstår vid mätning av BIC är svårtolkade responser som resultat av 

låga signal-brusförhållanden. För att motverka subjektiv feltolkning har man i tidigare studier 

använt olika former av objektiva och automatiserade tolkningsmetoder. Därför efterfrågas 

fler studier som använder sig av objektiva snarare än subjektiva tolkningsmetoder vid BIC.  

Enligt denna och tidigare studier verkar SSQ vara ett tillförlitligt test för binaural 
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funktion. Detta frågeformulär kan därför användas för att validera andra typer av test på 

binaural funktion som BIC. I tidigare studier har BIC jämförts med psykoakustiska test (ex 

Leigh-Paffenroth et al., 2011; Roup & Leigh, 2015) men detta är första gången som det utförs 

tillsammans med introspektiva test. Enligt denna studie kan det eventuellt finnas ett samband 

mellan medelpoäng i den spatiala delen av SSQ och latensen för DIII. Fler studier kan därför 

behövas för att utreda detta samband. 

Resultat från denna studie ger stöd för att den spatiala delen av SSQ kan användas 

inom det kliniska fältet för att undersöka binaural funktion. Fördelen med frågeformuläret är 

att det är enkelt att distribuera och tolka, samtidigt som det ger underlag för att diskutera 

patientens komplexa vardag. Nackdelen med frågeformuläret ligger i dess subjektiva natur. 

SSQ kan därför behöva kompletteras med något psykoakustiskt eller objektivt test för 

binaural funktion. Det behövs fler studier av BIC som kan visa att det kan appliceras kliniskt 

som ett sådant objektivt test. 

Slutsatser 

I denna studie observerades samband mellan hörselasymmetri och den upplevda 

audiospatiala förmågan. Detta ger stöd för att SSQ kan användas som ett mått på binaural 

funktion. Få deltagare hade dock asymmetri i denna studie och resultatet bör därför tolkas 

försiktigt. 

Den vanligast förekommande vågkomponenten DV i BIC identifierades hos samtliga 

testdeltagare. Stor variabilitet mellan individer och sannolikt även låg SNR och 

reproducerbarhet gjorde resultaten mindre tillförlitliga. Inget samband hittades mellan 

latensen för DV och medelpoäng i SSQ eller något av de tonaudiometriska måtten. Det 

verkar alltså som att latensen för DV inte påverkas av hörselnedsättning och inte heller 

speglar audiospatial upplevelse. Samband hittades dock mellan latensen för DV och HINT 

och det är därför möjligt att DV reflekterar förmåga att uppfatta tal monauralt i stationärt 

brus. Detta resultat saknar dock stöd från tidigare studier och bör därför tolkas försiktigt.  

Vågkomponenten DIII i BIC identifierades hos alla utom två deltagare. Samband 

hittades mellan latensen för DIII och tonmedelvärde på det sämre örat, innan korrektion för 

multipla jämförelser, vilket skulle kunna tyda på att hörselnedsättning påverkar BIC i 

anslutning med vågtopp III. Med förutsättningen att SSQ är ett mått på binaural funktion är 

det därför möjligt att binaural interaktion sker i de neurala generatorer som representeras av 

vågtopp III. Då detta strider mot tidigare forskningsresultat behövs fler studier för att utreda 

förhållandet mellan SSQ och BIC. 
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Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till studiens genomförande. Tack till 

alla testdeltagare medverkat i studien, och tack till Jonas Brännström för stöd, rådgivning och 

handledning. 
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Bilaga 1. Den spatiala delen i frågeformuläret SSQ. Översatt till svenska av Persson (2011). 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett till testdeltagaren. 
 
Information till testdeltagare 
 
Projektets namn 
Binaural interaktionskomponent hos personer med hörselnedsättning. 

Bakgrund 
Många patienter inom hörselvården upplever att det är svårt att lokalisera ljud och att höra i 
ljudliga miljöer. Inom forskning tror man att dessa förmågor delvis styrs av hur vi bearbetar 
intryck från båda öronen. Vi vill därför med vår studie undersöka om vi kan mäta denna typ 
av bearbetning hos personer med hörselnedsättning. 
 
Deltagande 
Om du väljer att medverka i studien kommer du att få delta i några olika tester. Först kommer 
ett hörseltest att göras, för att se hur det står till med din hörsel. Därefter kommer du att vara 
med om följande: 
- en mätning som testar din förmåga att höra tal i brus 
- ett test där hörselbanornas elektriska aktivitet mäts med hjälp av elektroder som sätts på 
huvudet medan du lyssnar till ljud. 
- ett frågeformulär som handlar om hur du hör i olika situationer 
 
Att genomföra hela undersökningen tar ca 1-1,5 h. Genom att delta i studien får du en gratis 
hörselundersökning samt fika efter testerna. 
 
Anonymt och frivilligt 
Din medverkan i undersökningarna är frivilliga och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att behöva tala om varför. Om du väljer att inte medverka, eller avbryter ditt 
deltagande, har detta inga konsekvenser för eventuell medverkan i framtida undersökningar. 
Det påverkar inte heller eventuell framtida medicinsk behandling. 
 
Resultaten från studien anonymiseras innan de lagras och eventuellt publiceras. Du kommer 
vid undersökningstillfället att tilldelas en ID-kod som knyter an till ditt namn. Inga 
personnummer kommer att registreras, och uppgifterna om vilket namn som hör till vilken 
ID-kod kommer att förvaras inlåst.  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Viktoria Brorsson    
Leg. audionom och studerande                           
 
Erik Nästesjö 
Leg. audionom och studerande                                  
 
Jonas Brännström            
Handledare 
Ph. D, Head of Division, Associate professor 
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Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi 
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund 
Lunds Universitet 
221 85 Lund 
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Svarsblankett för undersökningen 
  
Jag har idag mottagit ovanstående information och är villig att deltaga i projektet. 
 
 
…………………………………………. 
Namn testdeltagare 
 
……………..………………………………………………….. 
Ort, datum och namnteckning testdeltagare 
 
……………………………………………………………….... 
Ort, datum och namnteckning testledare 
 


