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Abstract 

A number of studies have been made to examine several aspects of voice production in 

individuals with different types of hearing impairments. Most of the studies were made to 

explore the impact that hearing aids have for people with severe or congenital hearing 

impairment. So far it has been confirmed that there are changes regarding voice production in 

these individuals. A group that has not been investigated regarding voice production to a larger 

extent are hearing aid users with an acquired hearing impairment. 

 

In the present study the voice production of seven individuals, four men and three women, with a 

moderate acquired hearing impairment is examined. The individuals had an age span ranging 

from 55-71 years and had used hearing-aids for one year at the most. The participants were 

recorded as they completed three different tasks; reading aloud, spontaneous speech and 

production of sustained vowels. These tasks were performed twice; with and without hearing 

aids. An acoustic analysis of the recordings was performed in order to examine possible changes 

in mean fundamental frequency and vocal effort. 

 

Analysis on an individual level shows that throughout the different tasks, no participant 

demonstrated constant, audible differences regarding both fundamental frequency and vocal 

effort. However there were noticeable changes for a few participants in some of the tasks. Since 

the differences for most of the participants were negligible and inconsistent, no impact of the 

hearing aids or compensatory strategies was seen. 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Ett flertal studier har genomförts för att undersöka aspekter av röstproduktion hos personer med 

olika typer av hörselnedsättningar. I merparten av studierna utforskas konsekvenser som 

hörselhjälpmedel leder till för personer med svåra eller medfödda hörselnedsättningar. Det som 

hittills bekräftats är att det sker förändringar i röstproduktionen hos dessa personer. En grupp 

som är relativt obeforskad är hörapparatsanvändare med förvärvad hörselnedsättning. 

 

I föreliggande studie undersöks röstproduktion hos sju personer, fyra män och tre kvinnor mellan 

åldrarna 55-71 år. Samtliga personer hade förvärvad måttlig hörselnedsättning och var 

hörapparatsanvändare sedan högst ett år tillbaka. Forskningspersonerna spelades in då de 

genomförde tre olika uppgifter bestående av högläsning, spontantal och vokalfonation. 

Uppgifterna utfördes två gånger; med och utan hörapparat.  Akustisk analys av inspelningarna 

genomfördes med syfte att studera eventuella förändringar i medelgrundtonsfrekvens samt 

röststyrka.  

 

Analys på individnivå av alla inspelningsmoment visade ingen deltagare som hade 

genomgående, hörbara förändringar gällande medelgrundtonsfrekvens och intensitet. Ett antal 

forskningspersoner uppvisade å andra sidan hörbara förändringar i vissa av 

inspelningsmomenten. Dock är resultaten i många fall försumbara och alltför inkonsekventa för 

att kunna härleda förändringarna i röstproduktion till användandet av hörapparat eller 

röstkompensatoriska strategier.  
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1 Inledning 
 

Harlan Lane och Bernard Tranel (1971) beskriver förmågan att kunna anpassa röststyrka och 

röstkvalitet efter situation som en viktig kommunikativ egenskap. Britta Hammarberg, Maria 

Södersten och Per-Åke Lindestad (2008) menar att rösten är talets bärvåg och att en 

fungerande verbal kommunikation förutsätter en adekvat röstfunktion. Exempelvis kan en 

svag röst leda till att talförståeligheten minskar. Ännu en grundläggande funktion för 

kommunikation är hörsel (Lindblad, 2003).  

 

Kommunikation för personer med åldersrelaterad hörselnedsättning påverkas negativt. En 

nedsatt kommunikationsförmåga har i sin tur en ogynnsam effekt på det sociala samspelet och 

även livskvaliteten (Cacciatore, Napolib, Abetea och Marcianoc, 1999). Det har gjorts en 

mängd studier som syftat till att undersöka ett samband mellan röstpåverkan och nedsatt 

hörsel (Stone & Moore, 2003; Thomas, 1996; Laugesen, Søgaard, Maas & Nielsen, 2011). 

Även om patientgrupperna och resultaten varierar mellan de olika studierna, visar de alla att 

röstanvändning påverkas av hörselförmåga.  

 

I merparten av tidigare gjorda studier undersöks inte personer med förvärvade hörselskador. 

De har istället varit inriktade på personer med medfödda hörselnedsättningar, exempelvis barn 

med cochleaimplantat (Horga & Liker, 2004) och personer med utvecklingsstörningar 

(Thomas, 1996). I dessa studier var sällan röst i primärt fokus. Istället har andra aspekter så 

som artikulation, vilken ofta är påverkad hos personer med till exempel orofaciala 

missbildningar, undersökts. I föreliggande studie undersöks sju personer utan andra problem 

utöver förvärvad hörselnedsättning.  
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2 Bakgrund 

2.1 Hörsel 

Det finns en rad olika typer av hörselnedsättningar som ofta går att härleda till skador i 

hörselorganet. Den allra vanligaste typen av hörselnedsättning är dock en åldersbetingad 

försämring. Denna försämring beror i allmänhet på att hörselorganens olika delar får 

försämrad funktionalitet. Eftersom denna försämring sker gradvis från och med vuxen ålder 

kan den vara svår att upptäcka själv. Istället är det omgivningen som brukar påpeka att det 

skett en förändring. Hörsel är ett mycket viktigt sinnessystem för kommunikation och det har 

att visat sig att personer med hörselnedsättning måste anstränga sig mer i kommunikativa 

sammanhang (Statens beredning för medicinsk utredning, 2003; Lindblad, 1992). Denna 

ökade ansträngningsgrad är något som tröttar ut personen och därför kan en hörselnedsättning 

som inte åtgärdas med hörapparat leda till ett minskat socialt umgänge (Cacciatore et al., 

1999).  

 

Hur påtagliga besvären blir beror på omfattningen av hörselnedsättningen. Hörselskador delas 

in i kategorier baserat på hörtröskelvärdet. Hörtröskeln är den lägsta ljudtrycksnivå som krävs 

för att framkalla en hörselförnimmelse hos en person. Vid lätt hörselnedsättning ligger 

hörtröskeln på 21-39 dB HL, vid en måttlig hörselnedsättning är den istället 40-69 dB HL och 

vid svår eller mycket svår hörselnedsättning måste ljudet överstiga 65 dB HL för att det ska 

vara hörbart för personen (Andersson & Arlinger, 2007). Vid den sistnämnda typen av 

hörselnedsättning går det inte att uppfatta tal utan hörapparat (SBU, 2003). Oavsett grad av 

hörselnedsättning kan en hörapparat vara till hjälp i olika sammanhang för att förstärka ljudet.  

 

När en person hör sig själv tala leds ljudet på två sätt vilket leder till en komplex auditiv 

feedback. Dels hörs rösten “utifrån”, det vill säga det ljud som leds genom luften. Ljud inuti 

kroppen, så kallade benledda ljud, uppfattas också. De består av vibrationer som uppstår vid 

tal som leds upp till örat. Med hjälp av dessa två olika typer av ljud, det luftledda och det 

benledda, skapas en perceptuell helhetsbild av den egna rösten. Detta medför att perceptionen 

av den egna rösten skiljer sig från hur omgivningen uppfattar den, eftersom de endast hör det 

luftledda ljudet. För personer med förvärvade hörselnedsättningar samt nya 

hörapparatsanvändare ändras den perceptuella bilden av den egna rösten (Andersson & 

Arlinger, 2007). Förmågan att höra det luftledda ljudet försämras vilket kan leda till en 

förändrad uppfattning av den egna rösten. Dessutom kan en hörapparat som stänger till 
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hörselgången orsaka en så kallad ocklusioneffekt. Detta innebär att det benledda ljudet 

förstärks. Normalt försvinner lågfrekventa delar av detta ljud ut genom örat, men när 

hörselgången täpps till stannar ljud med dessa frekvenser kvar i örat. Fenomenet leder till en 

helt förändrad perception av rösten och har länge varit en anledning till varför 

hörapparatsanvändare i början ofta är missnöjda med ljudkvalitén av sin egen röst (Biering-

Sorensen, Pedersen & Parving, 1994). Inte enbart perceptionen av den egna rösten förändras, 

utan också sättet vi använder rösten på. Problemet kan undvikas med hjälp av hörapparater 

med öppen ventil som kommunicerar mellan hörselgång och omgivningen och på så vis 

reducera effekten (Gelfand, 2009). 

2.2 Hörsel och röst 

Man kan förklara kopplingen mellan hörsel och röst på flera olika sätt och det är några 

fenomen som är återkommande i de olika förklaringsmodellerna. En grundläggande princip är 

Lombardeffekten. Denna upptäcktes redan 1909 av Etienne Lombard som var öron-, näsa, 

halsläkare. Lombard utförde bland annat olika typer av hörselundersökningar. En 

undersökningsmetod bestod i att med hjälp av en maskin spela upp ett högt ljud i patientens 

ena öra för att kunna undersöka hörsel under monaurala förutsättningar. På det viset lyckades 

han åstadkomma en förändrad auditiv feedback och samtidigt simulera en ensidig 

hörselskada. Under en av dessa undersökningar inledde Lombard en konversation med 

patienten, han kunde då observera det som skulle komma att kallas Lombardeffekten (Lane & 

Tranel, 1971). Denna effekt består i en omedveten förändring av röstläge och framförallt 

röststyrka vid exponering av starka ljud. Studier genomförda av till exempel Gunnar Fant 

(1960) och Lane (1962) har kunnat återskapa och påvisa denna effekt under olika 

omständigheter. Effekten tros uppkomma för att behålla talets förståelighet trots en förändrad 

auditiv feedback. Rösten anpassas till den nivå som krävs för att göra sig förstådd (Pitman, 

1943). 

 

Lombardeffekten påverkar också röstläget på så vis att grundtonsfrekvensen (F0) höjs (Lane 

& Tranel, 1971). Röststyrka och tonläge är två röstdimensioner som är nära kopplade till 

varandra. En ökad röststyrka och ett förhöjt röstläge uppträder således ofta simultant. Båda 

kräver en ökad aktivitet i talapparaten. Talapparatens olika delar påverkar varandra och 

fungerar därför som en helhet. Ett förhöjt röstläge kräver större aktivitet i larynx och ger ofta 

en ökad aktivitet i andningsapparaten vilket i sin tur leder till en högre intensitet. På samma 

sätt kan en ökad intensitet leda till ett förhöjt röstläge. En ökad spänning i larynx behöver 

dock inte ha just denna effekt. Den ökade larynxaktivitet som ett förhöjt röstläge innebär kan 
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lika gärna leda till en minskad intensitet, eftersom en spänning av stämbanden innebär ett 

förändrat slutningsmönster med mindre kontaktyta mellan stämbanden (Lindblad, 1992). 

Lindblad (1992) beskriver: “Mindre amplituder bör om allt annat är oförändrat leda till 

mindre branta slutande faser. Detta i sin tur leder som vi sett till svagare övertoner och mindre 

total intensitet.” (s. 127). Elliott och Niemoeller (1970) beskriver hur Lombardeffekten leder 

till en sämre kontroll av grundtonsfrekvensen. Denna konsekvens är inte lika tydlig, mer 

varierande och svårare att kartlägga. Grundprincipen är att röstläget sannolikt förändras men 

det är svårt att prediktera hur. Värt att notera är också vilken grad av förändring som krävs för 

att förnimma dessa förändringar i tonläge och röststyrka. Ett antal studier har genomförts för 

att identifiera den minsta noterbara skillnaden i taltonläge. Resultaten av dessa studier varierar 

mellan 1-1,5 halvtoner (Hart, 1980; Puts, D. Hodges, C. Cardenas, R. Gaulin, S, 2007; 

Mehrabani, M. Mishra, T. Conkie, A. 2013). Den minsta noterbara skillnaden för ljudtryck 

beror dels på ljudets frekvens och ljudets ursprungliga intensitet. För tal mellan frekvenserna 

100-250 Hz med en intesitet på 60 dB är minsta noterbara skillnad ca 0,5 dB. (Bradley, Reich, 

Norcross, 1998; Gelfand, S.A. 2009; Fastl, H. Zwicker, E. 2007). 

 

Lane & Tranel (1971) har gjort en sammanfattning av många studier som dittills gjorts kring 

Lombardeffekten. De fann att talarens ökade röststyrka inte bara bestäms av dennes 

perception av bakgrundsljudet utan också perceptionen av den egna rösten. Den auditiva 

feedback som talaren får från sin egen röst används alltså för att anpassa röststyrka och 

röstläge. Slutsatsen har dragits att effekterna av en förändrad auditiv feedback som har 

beskrivits ovan liknar de röstförändringar som kan påvisas hos personer med 

hörselnedsättning. Vid båda förutsättningar hör talaren sin egen röst sämre och får därför 

svårare att anpassa rösten (Charlip & Burk, 1969).  

 

Eventuella röststörningar och avvikande röstkvaliteter kan färga en persons röststyrka och 

grundton. Analys av grundtonsfrekvens blir då problematisk (Hammarberg et al. 2008).  

2.3 Strategier för kontroll av egen röst 

Både Lombardeffekten och ocklusionseffekten påverkar uppfattningen och anpassningen av 

den egna rösten utifrån auditiv feedback. I flera studier, så som Lane & Tranel (1971) och 

Laugesen et al. (2009), syns dock resultat som tyder på att vi inte enbart anpassar rösten 

utifrån auditiv feedback. Ett exempel som påvisats av Lane och Tranel (1971) är att vissa 

patienter pratar med en lägre röststyrka trots att de utsätts för otillräcklig auditiv feedback. 

Detta tyder på en tillit till andra strategier än den som bygger på auditiv feedback. De tar upp 
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två övriga strategier som är avgörande för hur den egna rösten kontrolleras. Talaren insamlar 

en verbal och visuell feedback från personer i dennes omgivning. Denna feedback kan bestå 

av direkt verbal respons angående röstläge eller röststyrka men feedback kan också inhämtas 

av talaren genom att läsa av lyssnarens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Den andra strategin 

innebär att man istället för att lyssna på sin röst för att höra hur det låter, förlitar sig på 

proprioception och känsel. Man förlitar sig då på de vibrationer som skapas i talorganen vid 

tal för att anpassa röststyrka och läge. Lane och Tranel (1971) delar in dessa typer av 

feedback i en intern och en extern loop.  

 

Den förstnämnda består av proprioception och känsel medan den externa loopen består av 

responsen som fås genom lyssnares muntliga återkoppling, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(Lane och Tranel, 1971). Teorin om dessa strategier användes för att beskriva de 

forskningspersoner med hörselskador som hade en konstant röststyrka eller rentav sänkte den 

trots att de utsattes för stigande brusljud. Lane och Tranel (1971) menar att en möjlig 

förklaring till detta fenomen är att bristen på auditiv feedback leder till att dessa personer 

överskattar sin egen röststyrka och därför överkompenserar för detta genom att sänka 

röststyrkan till en nivå som inte alltid är adekvat. De beskriver hur döva eller hörselnedsatta 

personer som inte får tillgång till en auditiv feedback istället måste förlita sig på övriga 

modaliteter vad gäller röstkontroll.  

 

Multimodala ledtrådar används alltså för att justera röststyrka och röstläge. Olika personer 

förlitar sig på olika modaliteter i varierande grad. Detta bekräftas av Laugesen et al. i en 

studie gjord 2009 i vilken forskningspersonerna fick läsa upp en fråga till en passiv lyssnare 

på olika avstånd. Talaren fick också höra sig själv via en hörapparat med olika 

ljudinställningar som förstärkte talet. Personen som frågan ställdes till visade inte någon 

respons via varken ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Kvar fanns alltså två modaliteter som 

talaren fick förlita sig på, hur det lät och hur det kändes. Upptäckten var att en del av 

forskningspersonerna nästintill uteslutande förlitade sig på den auditiva feedback som erhölls 

via hörapparaten och ändrade röststyrka och läge utifrån det. Övriga testpersoner var mer 

influerade av den så kallade proprioceptoriska feedbacken och hur det kändes (Laugesen et 

al., 2009). Författarna utgår ifrån hypotesen att det finns ett samband mellan röstpåverkan och 

användandet av hörapparat.  
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3 Syfte 
 

Syftet med detta arbete var att utifrån akustiska analyser undersöka hur rösten påverkas hos 

personer med förvärvad hörselnedsättning, med, respektive utan, hörapparat. 

Specifika frågeställningar var följande: 

1. Förändras röststyrkan hos personerna när de använder hörapparat? Om så är fallet; hur 

ter sig denna förändring? 

2. Skiljer sig medelvärde av grundtonsfrekvens (MF0) med, respektive utan, 

användandet av hörapparat? 

4 Metod 

4.1 Forskningspersoner 

Forskningspersonerna tillfrågades via audionomer vid besök för hörapparatsutprovning om att 

deltaga i studien. Inklusionskriterierna för studien var att personerna skulle vara mellan 20-75 

år gamla och ha svenska som modersmål. Dessutom skulle personerna vara nya användare av 

hörapparater, den maximala tiden sattes till ett års användande. Till studien valdes personer 

med måttlig hörselnedsättning, alltså en hörtröskel på lägst 40 dB HL. Exklusionskriterier var 

personer som icke var läskunniga och personer som kognitivt har svårt att uppfatta talade 

instruktioner. Vidare skulle forskningspersonerna inte ha uttalade röststörningar. Samtliga 

deltagare hade så kallade bakom örat-apparater med öppna insatser. Tillsammans med 

audionomerna fann författarna totalt sju personer som mötte kriterierna, fyra män och tre 

kvinnor mellan åldrarna 55-71 år; medelålder 66 år (SD=5,32). Samtliga personer samtyckte 

till att deltaga i undersökningen.  

4.2 Undersökningsmaterial 

Testsituationen var, som tidigare nämnt, uppdelad i två delar bestående av tre liknande 

uppgifter. Den första uppgiften i varje del syftade till att erhålla spontantal varvid två olika 

frågor ställdes, en per testdel: 

1. Hur märkte du först av dina hörselproblem? 

2. Hur upplever du att din röst fungerar sedan du fick hörapparat? 

 

Deluppgift två innebar högläsning, där fick forskningspersonerna läsa texten ”Nordanvinden 

och solen” (se bilaga 2). Denna text valdes då den kliniskt är vanligt förekommande i 

logopediska undersökningar. 
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I den sista deluppgiften ombads forskningspersonerna hålla ut följande vokaler: /a/, /i/ och /u/. 

De blev instruerade till att hålla ut vokalerna så länge som de tyckte var behagligt och de fick 

upprepa uppgiften tills de var nöjda. 

4.3 Procedur 

Testandet utfördes i ljudisolerade rum i anslutning till öronkliniken. Personerna som deltog i 

studien informerades om syftet med uppsatsen och hur testningen skulle gå till väga och fick 

ett informationsbrev om detta (se bilaga 1). Muntligt samtycke till deltagande gavs. Hela 

testningen spelades in med mikrofonen M-Audio Microtrack II. Mikrofonen placerades på ett 

avstånd av ca 50 cm från testpersonen.  

 

Testsituationen delades in i två delar som båda innehöll tre inspelningsmoment: en för att 

erhålla spontantal, en för högläsning och en för uthållna vokaler. Under första delen hade 

forskningspersonerna hörapparaterna i öronen för att sedan ta bort dem till del två av 

testandet. Varje enskilt besök tog ungefär en kvart att genomföra. Författarna skiftades om att 

agera testledare från forskningsperson till forskningsperson. 

4.4 Analys 

Från det inspelade materialet klipptes testledarens tal bort i redigeringsprogrammet Audacity, 

för att inte förvränga resultatet av den akustiska analysen. Forskningspersonernas röster 

analyserades sedan i datorprogrammet Praat. Varje del av inspelningen analyserades genom 

att räkna ut medelvärdet av F0. Detta genomfördes dels med den inbyggda funktionen i Praat 

men också manuellt. Den manuella uträkningen genomfördes genom att räkna antalet perioder 

i ljudsignalen under 1/10 sekund för att sedan multiplicera med 10 för att erhålla 

svängningar/sekund, Hz. Ljudtrycksnivåer för varje fil analyserades i Praat. Alla värden från 

respektive inspelning med hörapparat jämfördes med de utan hörapparat.  

4.5 Etiska överväganden 

Forskningspersonerna fick skriftlig och muntlig information om syftet med studien, 

tillvägagångssättet av testsituationerna samt förtydligat att deras medverkan i studien när som 

helst kunde avbrytas. I uppsatsen har samtliga deltagare avidentifieras. Inga obehöriga har 

haft tillgång till materialet. 

 



8 
 

5 Resultat 
 

Resultatet av de akustiska analyserna som utförts på samtliga inspelningar presenteras nedan i 

tabellform. Varje tabell motsvarar en deluppgift (högläsning, spontantal och vokalfonation), 

notera att vokalfonation består av tre tabeller. Tabellerna innehåller observerade värden vad 

gäller medelvärdet av ljudtryck och grundtonsfrekvens samt differensen i tonläge angiven i 

halvtoner för varje deltagare. De värden som uppmätts vid användning av hörapparat jämförs 

med de som uppmätts utan hörapparat.  

 

Under högläsning syns att medelvärdet av grundtonsfrekvensen ökar hos fem av sju 

forskningspersoner när de utför testuppgifterna utan hörapparat jämfört med när de använder 

hörapparat (se tabell 1). Den största ökningen gällande tonläge skedde för forskningsperson 1 

som ökade med 0,68 halvtoner. I två av fallen syns en minskning av MF0. Den mest påtagliga 

minskningen skedde hos forskningsperson 7 där differensen är -0,58 halvtoner. Vad gäller 

ljudtryck sker en ökning hos fem av sju deltagare. Den största ökningen syns hos 

forskningsperson 1 som ökar med 3,93 dB. I två av fallen syns en minskning av ljudtryck. 

Den mest påtagliga minskningen syns hos forskningsperson 5 som minskar med 0,67 dB.  

 

Tabell 1: Medelvärde av grundtonsfrekvens och ljudtrycksnivå som observerats i analys av 

högläsningsinspelning (FP=Forskningsperson, m=man, k=kvinna). 

 
MF0 med 

hörapparat 

(Hz) 

MF0 utan 

hörapparat 

(Hz) 

Differans 

uppmätt i 

halvtoner 

Ljudnivå 

med 

hörapparat 

(dB SPL) 

Ljudnivå 

utan 

hörapparat 

(dB SPL) 

FP. 1 (m) 120,65 125,50 0,68 64,60 68,53 

FP. 2 (k) 195,20 194,02 -0,10 68,07 69,15 

FP. 3 (m) 116,75 119,39 0,39 73,85 75,47 

FP. 4 (m) 135,00 138,88 0,50 65,50 68,75 

FP. 5 (m) 161,10 161,83 0,10 68,79 68,12 

FP. 6 (k) 162,04 165,44 0,36 64,89 64,50 
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FP. 7 (k) 180,67 174,77 -0,58 62,55 63,43 

 

Vid jämförelse av spontantal med och utan hörapparat syns en ökning av MF0 hos fem av sju 

forskningspersoner när de utför testuppgifterna utan hörapparat. Den största ökningen 

gällande tonläge skedde för forskningsperson 7 som ökade med 2,96 halvtoner. I två av fallen 

syns en minskning av MF0. Den mest påtagliga minskningen skedde hos forskningsperson 1 

där differensen är -1,30 halvtoner. Vad gäller ljudtryck sker en ökning hos tre av sju 

deltagare. Den största ökningen syns hos forskningsperson 7 som ökar med 3,18 dB. I fyra av 

fallen syns en minskning av ljudtryck. Den mest påtagliga minskningen syns hos 

forskningsperson 3 som minskar med 7,08 dB. 

 

Tabell 2: Medelvärde av grundtonsfrekvens och ljudtrycksnivå som observerats i analys av 

spontantalsinspelning (FP=Forskningsperson, m=man, k=kvinna).  

 

MF0 med 

hörapparat 

(Hz) 

MF0 utan 

hörapparat 

(Hz) 

Differans 

uppmätt i 

halvtoner 

Ljudnivå 

med 

hörapparat 

(dB SPL) 

Ljudnivå 

utan 

hörapparat 

(dB SPL) 

FP. 1 (m) 111,47 103,45 -1,30 63,40 63,45 

FP. 2 (k) 206,00 211,66 0,47 66,32 64,75 

FP. 3 (m) 129,32 124,57 -0,65 69,80 62,72 

FP. 4 (m) 156,35 160,00 0,40 66,20 61,21 

FP. 5 (m) 139,15 152,00 1,53 68,01 69,44 

FP. 6 (k) 179,07 210,87 2,82 59,14 58,34 

FP. 7 (k) 182,11 216,13 2,96 61,95 65,13 

 

Under vokalfonation av /a/ har fem av sju personer högre MF0 utan hörapparat än när de 

använder hörapparat. Den största ökningen gällande tonläge skedde för forskningsperson 1 
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som ökade med 3,27 halvtoner. I två av fallen syns en minskning av MF0. I båda dessa fall är 

differensen -0,07 halvtoner. Vad gäller ljudtryck sker en ökning hos fem av sju deltagare. Den 

största ökningen syns hos forskningsperson 1 som ökar med 9,78 dB. I två av fallen syns en 

minskning av ljudtryck. Den mest påtagliga minskningen syns hos forskningsperson 5 som 

minskar med 0,74 dB. 

 

Tabell 3: Medelvärde av grundtonsfrekvens och ljudtrycksnivå som observerats i analys av inspelning av 

vokalen /a/ (FP=Forskningsperson, m=man, k=kvinna). 

 
MF0 med 

hörapparat 

(Hz) 

MF0 utan 

hörapparat 

(Hz) 

Differans 

uppmätt i 

halvtoner 

Ljudnivå 

med 

hörapparat 

(dB SPL) 

Ljudnivå 

utan 

hörapparat 

(dB SPL) 

FP. 1 (m) 115,07 139,00 3,27 64,71 74,49 

FP. 2 (k) 165,77 171,65 0,60 65,72 68,41 

FP. 3 (m) 117,15 116,67 -0,07 76,13 78,04 

FP. 4 (m) 113,68 122,81 1,33 66,40 73,15 

FP. 5 (m) 140,75 143,08 0,28 66,84 66,10 

FP. 6 (k) 134,87 158,71 2,82 63,53 67,86 

FP. 7 (k) 220,05 219,13 -0,07 63,21 63,15 

 

 

Under inspelning av vokalen /i/ ökar MF0 hos fem av sju forskningspersoner när de utför 

testuppgifterna utan hörapparat. Den största ökningen gällande tonläge skedde för 

forskningsperson 3 som ökade med 1,60 halvtoner. I två av fallen syns en minskning av MF0. 

Den mest påtagliga minskningen skedde hos forskningsperson 1 där differensen är -1,20 

halvtoner. Vad gäller ljudtryck sker en ökning hos sex av sju deltagare. Den största ökningen 

syns hos forskningsperson 5 som ökar med 9,15 dB. I ett av fallen syns en minskning av 

ljudtryck. Den mest påtagliga minskningen syns hos forskningsperson 7 som minskar med 

0,16 dB. 
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Tabell 4: Medelvärde av grundtonsfrekvens och ljudtrycksnivå som observerats i analys av inspelningen av 

vokalen /i/ (FP=Forskningsperson, m=man, k=kvinna). 

 
MF0 med 

hörapparat 

(Hz) 

MF0 utan 

hörapparat 

(Hz) 

Differans 

uppmätt i 

halvtoner 

Ljudnivå 

med 

hörapparat 

(dB SPL) 

Ljudnivå 

utan 

hörapparat 

(dB SPL) 

FP. 1 (m) 122,70 114,51 -1,20 64,51 67,29 

FP. 2 (k) 165,31 175,06 1,00 67,65 68,07 

FP. 3 (m) 117,66 120,07 1,60 73,30 75,95 

FP. 4 (m) 124,55 131,44 0,93 67,63 71,86 

FP. 5 (m) 151,81 161,98 1,12 63,84 72,99 

FP. 6 (k) 174,27 183,81 0,92 64,10 70,58 

FP. 7 (k) 232,83 226,18 -0,50 63,00 62,84 

 

Under inspelning av vokalen /u/ ökar MF0 hos tre av sju forskningspersoner när de utför 

testuppgifterna utan hörapparat. Den största ökningen gällande tonläge skedde för 

forskningsperson 3 som ökade med 1,31 halvtoner. I fyra av fallen syns en minskning av 

MF0. Den mest påtagliga minskningen skedde hos forskningsperson 6 där differensen är -1,21 

halvtoner. Vad gäller ljudtryck sker en ökning hos fem av sju deltagare. Den största ökningen 

syns hos forskningsperson 4 som ökar med 8,57 dB. I två av fallen syns en minskning av 

ljudtryck. Den mest påtagliga minskningen syns hos forskningsperson 7 som minskar med 

1,64 dB. 

 

Tabell 5: Medelvärde av grundtonsfrekvens och ljudtrycksnivå som observerats i analys av inspelning av 

vokalen /u/ (FP=Forskningsperson, m=man, k=kvinna). 

 
MF0 med 

hörapparat 

(Hz) 

MF0 utan 

hörapparat 

(Hz) 

Differans 

uppmätt i 

halvtoner 

Ljudnivå 

med 

hörapparat 

(dB SPL) 

Ljudnivå 

utan 

hörapparat 

(dB SPL) 

FP. 1 (m) 114,75 112,23 -0,38 66,20 66,45 

FP. 2 (k) 168,60 173,86 0,53 67,26 68,23 
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FP. 3 (m) 115,97 125,10 1,31 74,04 75,10 

FP. 4 (m) 124,17 129,81 0,77 64,64 73,21 

FP. 5 (m) 143,40 138,97 -0,54 64,65 64,79 

FP. 6 (k) 174,12 162,32 -1,21 67,82 67,76 

FP. 7 (k) 231,60 227,72 -0,29 63,95 62,31 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida rösten påverkas med, respektive utan, 

användandet av hörapparat hos personer med en förvärvad hörselnedsättning. 

Forskningspersonerna spelades in både vid användning av hörapparat och utan. Akustisk 

analys av insamlad data visar att noterbara förändringar i F0 och SPL endast förekommer hos 

ett fåtal personer i vissa moment. Detta inkonsekventa resultat gör att det inte är möjligt att 

dra en slutsats angående hörapparatens påverkan av röstproduktion hos studiens deltagare.  

 

Då högläsningsmomentet av inspelningarna granskas syns det att majoriteten av 

forskningspersonerna visar en förhöjd röststyrka. Samtliga ökningar låg mellan 0,88-3,93 dB 

vilket innebär att dessa förändringar är hörbara under förevarande förutsättningar. Det sker 

dock en minskning i två av fallen på 0,67 respektive 0,39 dB. I linje med tidigare nämnda 

åtskillningsminimum bör inte minskningen 0,39 dB vara en noterbar skillnad (Bradley, Reich, 

Norcross, 1998; Gelfand, S.A. 2009; Fastl, H. Zwicker, E. 2007). En tänkbar förklaring till att 

några forskningspersoner visade en ökad röststyrka är att de inte längre har tillgång till den 

auditiva feedback som hörapparaten ger dem varav en omedveten ökning sker. Denna ökning 

i SPL liknar den ökning som Lane och Tranel (1971) beskriver som en direkt konsekvens av 

Lombard-effekten. Ökningen i röststyrka kopplad till en försämrad auditiv feedback stämmer 

överens med det som påvisats i tidigare studier, både av Laugesen et al. (2009) och Lane & 

Tranel (1971). Värt att nämna är att den ökade röststyrkan som majoriteten av 

forskningspersonerna uppvisar inte korrelerar med en förhöjd MF0 för samtliga deltagare 

vilket kan tyda på att det förekommer individuella mönster för de olika forskningspersonerna.   

Exempelvis visar forskningsperson 7 en hörbar sänkning av tonläge med 0,58 halvtoner men 

en ökad röststyrka på 0,88 dB.  

 

Insamlad data från forskningspersonernas spontantal avviker i högre grad än övrig insamlad 

data. De uppmätta nivåerna av MF0 vid användande av hörapparat och utan skiljer sig i högre 

grad än vid övriga inspelningsmoment. Exempelvis sker en ökning av MF0 hos 

forskningsperson 5 med 12.5 Hz, vilket i detta fall motsvarar 1.53 halvtoner, då denne inte 

använder hörapparat (se tabell 2). Enligt Hart (1980) skulle denna skillnad vara hörbar. 

Resultatet för samma person vid högläsning är en ökning på 0,73 Hz, vilket i detta fall 

motsvarar 0,08 halvtoner och istället är en försumbar skillnad (se tabell 1). Denna stora 

variation mellan inspelningsresultaten med och utan hörapparat vid spontantal tror författarna 
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beror på formuleringen av frågorna som ställdes vid inspelningen. Frågan som ställdes under 

testning med hörapparat “Hur märkte du först av dina hörselproblem?” (hädanefter fråga 1) 

tycktes lämna större utrymme för spontantal. Svaren som gavs till “Hur tycker du att din röst 

fungerar sen du fick hörapparat?” (hädanefter fråga 2) då forskningspersonerna inte använde 

hörapparat omfattade sällan mer än något enstaka ord vilket försvårade analysen. Den mer 

omfattande mängden inspelningsmaterial från fråga 1 gav en MF0 som förmodligen återger 

en mer rättvis bild av personens röst. En skillnad syns också på ljudtryck som varierar på ett 

annorlunda sätt jämfört med övriga inspelningsmoment. Vid inspelning utan hörapparat så 

syns ett minskat ljudtryck hos fyra forskningspersoner. Detta avviker från det förväntade 

resultatet då det skiljer sig både från denna studies övriga inspelningsmoment och andra 

studiers resultat. Ännu en bidragande orsak till varför resultatet varierar i större utsträckning 

än övriga moment kan vara det faktum att rösten används på ett annat sätt vid spontantal 

(Hammarberg et al., 2008) 

 

Vad gäller vokalfonation är det vissa skillnader som är särskilt påtagliga. Det uppnådda 

resultatet utan hörapparat går återigen att förklaras med hjälp av konsekvenserna av Lombard-

effekten. Utöver detta tror författarna att forskningspersonerna kan ha blivit mer bekväma 

med övningen då de gör den för andra gången och att denna säkerhet kan ha återspeglats i 

resultatet. Nämnvärt är att endast en av forskningspersonerna visar en, enligt författarna, 

anmärkningsvärd stor ökning av röststyrka vid fonation av /u/ utan hörapparat då denne ökar 

med 8,57 dB.  

 

Som tidigare nämnts i denna studie är det totala resultatet från de olika inspelningsmomenten 

inte särskilt homogent. Totalt syns en ökning av MF0 vid inspelning utan hörapparat vid 23 

av totalt 35 inspelningsmoment, det är dock bara 10 av dessa höjningar som är hörbara. Vid 

24 av dessa 35 inspelningsmoment syns en ökning av ljudtryck, av dessa är 21 av ökningarna 

hörbara. Vid 17 tillfällen så sker ökningen av SPL samtidigt som en ökning av MF0 av dessa 

är det hörbar skillnad vid 7 tillfällen. Alltså har majoriteten av forskningspersonerna en 

ökning av antingen MF0 eller SPL i de flesta inspelningsmoment. 

 

Författarna kan dock inte uttala sig om huruvida förändringen i röstproduktion för studiens 

deltagare beror på hörapparatsanvändning då så stor del av de uppmätta skillnaderna är 

försumbara. Det är problematiskt att generalisera kring hur denna påverkan yttrar sig då 

resultatet är något inkonsekvent. De sju personer som deltog i studien uppvisar olika typer av 
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röstbeteenden. Författarna antar, likt Laugesen et al. (2009) samt Lane och Tranel (1971), att 

somliga forskningspersoner möjligtvis använder sig av olika strategier i vissa situationer. För 

att kartlägga dessa eventuella strategier behöver resultaten från de olika inspelningsmomenten 

studeras på individnivå 

 

Forskningsperson sju tycks använda sig av något slags överkompensatoriskt röstbeteende likt 

det Lane och Tranel (1971) beskriver. De upptäckte hur vissa personer med hörselnedsättning 

reagerar på bristande auditiv feedback med att sänka röstläge och styrka då de överskattar sin 

egen röststyrka. En tendens till ett liknande beteende återfinns hos forskningspersonen i fråga 

då denne har en sänkt MF0 i de inspelningsmoment som sker utan hörapparat. Exempelvis 

sänker forskningsperson sju sin MF0 med 6,65 Hz, vilket i detta fall motsvarar 0,5 halvtoner, 

vid fonation av /i/ och en sänkning med 5,9 Hz vilket motsvarar 0,58 halvtoner vid 

högläsning. Vad gäller ljudtrycket är resultatet mer varierande vilket gör det svårare att se ett 

tydligt mönster.  

 

Forskningsperson fyra å andra sidan visar tendenser till en annan typ av röstbeteende vars 

förklaring bör ligga i Lombard-effekten. Denne har både förhöjd MF0 samt SPL på näst intill 

alla inspelningsmoment utan hörapparat. Förändringen i ljudtryck är det som är mest 

påtagligt. Det enda undantaget är ljudtryck vid spontantal där det istället sker en 

förminskning. Höjningen av nivåer sker förmodligen omedvetet och är troligen mer utpräglad 

hos personer som främst förlitar sig på den strategi som Lane och Tranel (1971) beskriver 

som den externa loopen alltså luftledd auditiv feedback. Röststyrkan hos dessa personer ökar 

omedvetet till en nivå som antas vara adekvat i den kommunikativa situationen. Nivån är 

däremot ofta förhöjd då personerna själva kräver ett starkare ljud för att kunna höra sig själva. 

Som tidigare beskrivits i bakgrunden åtföljs en förhöjning av röststyrka ofta, men inte alltid,  

av en förhöjd MF0 (Lindblad, 1992). Hos forskningsperson fyra sker detta tydligt då denne är 

ensam om att ha en genomgående höjning av MF0 i samtliga inspelningsmoment och att den i 

stort sett alltid förekommer samtidigt som en ökning av ljudtrycksnivå. Vid fonation av /a/ 

syns en ökning av ljudtrycksnivån med 6,75 dB SPL och en ökning av MF0 med 9,13 Hz, 

vilket i detta fall motsvarar 1,33 halvtoner. Alltså en hörbar skillnad både i tonläge och 

röststyrka. Vad gäller högläsning syns en ökning av ljudtrycksnivån med 3,25 dB SPL och en 

ökning av MF0 med 3,88 Hz, vilket i detta fall motsvarar 0,50 halvtoner. Skillnaden i tonläge 

är alltså inte alltid hörbar men i röststyrka är det återigen en noterbar skillnad. 
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Forskningsperson två är den som under inspelningsmomenten visar minst skillnad gällande 

SPL och MF0 med och utan användandet av hörapparat. Den relativt oförändrade röststyrkan 

kan innebära att forskningspersonen använder sig av en proprioceptorisk strategi för att 

kontrollera rösten. Därmed vore det möjligt för denne att hålla en i princip konstant nivå på 

rösten oavsett auditiva förutsättningar. 

 

Övriga forskningspersoner uppvisar ett mer varierat röstbeteende. Det är därför svårare att 

spekulera i huruvida de använder sig av några specifika röststrategier. Deras resultat från 

varje enskilt inspelningsmoment är möjligt att förklara med hjälp av ovan nämnda strategier 

samt röstkompensatoriska fenomen. Att det inte syns något tydligt mönster i deras resultat kan 

bero på att de inte har en utpräglad strategi alternativt förlitar de sig på flera olika.  

 

Då forskningspersonernas individuella tröskelvärden för hörsel inte är kartlagda är detta något 

som självfallet ytterligare kan förklara de resultat som uppmätts. Ponera att forskningsperson 

två som nämns ovan har en något lägre hörseltröskel än övriga deltagare i studien. Detta 

skulle innebära att den auditiva feedback som denne har tillgång till med, respektive utan, 

hörapparat inte förändras i lika hög grad (SBU, 2003). Detta skulle kunna förklara de 

minimala förändringar som sker då denne person pratar med, respektive utan, hörapparat. 

Samtliga forskningspersoner har öppna ventiler på sina hörapparater, ocklusionseffekten bör 

därför inte ha varit en påverkande faktor. Något som kan ha påverkat analysen är 

röstkvaliteten hos varje person. Röstkvalitet samt biljud kan färga liktväl SPL som MF0 

(Lindblad, 1992). I urvalsprocessen exkluderades personer med uttalade röststörningar. 

Författarna till studien uppmärksammade heller aldrig någon röst som enligt dem var 

avvikande.  

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Inspelningsutrustning. 

Utrustningen fungerade bra och personerna hörs tydligt i samtliga inspelningar. Innan 

inspelningen startade mättes avståndet mellan talare och mikrofon. Det fanns dock inget sätt 

att kontrollera detta avstånd under inspelningens gång. Författarna bedömde utifrån ögonmått 

att forskningspersonerna inte ändrade avståndet till mikrofonen under någon av 

inspelningarna. För att helt kunna undvika förändrat avstånd hade det krävts annan utrustning 

bestående av till exempel en huvudmonterad mikrofon som håller ett konstant avstånd. 
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6.2.2 Urval 

Antalet deltagare i studien bedömdes som rimligt i samråd med författarnas handledare och de 

audionomer som kontaktades, samt för att tidigare studier inom ämnet har haft liknande antal 

forskningsdeltagare. Innan studiens start efterfrågades ett åldersspann hos deltagarna på 20-65 

år för att undvika barnröster samt personer med en åldersbetingad röstförändring. De 

audionomer som författarna hade kontakt med hade svårt att hitta personer i detta åldersspann 

som dessutom uppfyllde övriga kriterier. Rekommendationen blev att höja ålderstaket för att 

generera fler lämpliga forskningspersoner. Inklusionskriteriet gällande erfarenhet av att bära 

hörapparat begränsades till ett år. Det var önskvärt med så kort användningstid som möjligt 

för att tidigare studier (Nielsen, Laugesen 2004) visar att skillnader i röstproduktion är mest 

påtagliga den närmsta tiden efter att hörapparaten prövats ut. Då testsituationerna innefattade 

talade instruktioner även när personerna inte hade sina hörapparater i öronen valdes personer 

med lätt till måttlig hörselnedsättning. 

6.2.3 Genomförande 

Författarna inte hade möjlighet att närvara tillsammans vid alla tillfällen, därför alternerades 

rollen som testledare. Då samtliga testsituationer skulle utföras på samma sätt följde 

testledaren ett strikt manus. En nackdel med denna metod var att inga följdfrågor tilläts vilket 

framförallt begränsade mängden spontantal. Författarna genomförde testförloppet på varandra 

innan det utfördes med forskningspersoner med syfte att identifiera potentiella problem.  

6.2.4 Analysmetod 

Inspelningarna analyserades i Praat då båda författarna sen tidigare var bekanta med denna 

programvara. Vid analys av MF0 jämfördes det värde som Praat automatiskt räknade ut med 

en manuell uträkning. Det manuellt uträknade värdet låg genomgående nära det värde som 

Praat räknade ut. Värdet från Praat bedömdes således som rimligt och då det återgav MF0 på 

decimalnivå användes det i resultatet.  

6.2.5 Framtida studier 

I framtiden kan det vara intressant att göra fortsatta studier på personer med förvärvade 

hörselnedsättningar, då denna grupp tycks vara underrepresenterad vad gäller studier som 

undersöker sambandet mellan hörsel och röst. Tidigare gjorda studier pekar på ett samband. 

Nästa naturliga steg anser författarna vara att undersöka på vilket sätt graden av 
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hörselnedsättning relaterar till graden av röstpåverkan, eftersom variationerna som syns i 

denna studies resultat delvis kan ha sin förklaring i de individuella forskningspersonernas 

hörselstatus.  Det kan dessutom vara intressant att jämföra resultaten mellan könen. Vidare 

studier på personer med måttlig hörselnedsättning bör innefatta ett större antal deltagare för 

att kunna dra generella slutsatser. 

6.2.6 Slutsats 

Sammanfattningsvis bekräftar studien att röstproduktionen hos vissa forskningspersoner i 

denna studie förändras vad gäller röststyrka och MF0, många av resultaten är dock 

försumbara och alltför inkonsekventa för att kunna härleda denna förändring till 

hörapparatasanvändning. 
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Bilaga 1 

Deltagande i röststudie 

 

Vi är två logopedstudenter som skriver vår kandidatuppsats. Detta arbete går ut på 

att undersöka om rösten påverkas i samband med att man får hörapparat. 

För denna studie behöver vi studera inspelningar av personer som nyligen fått sin 

hörapparat utprovad.  

Vi söker därför personer som kan tänka sig att få sin röst inspelad, både med och 

utan hörapparat. Detta för att vi sedan ska kunna jämföra dessa två inspelningar.  

Undersökningen går till så att du som deltagare får läsa en text högt samt svara på 

några korta frågor om din egen röst och huruvida du tycker att den förändrats vid 

användning av hörapparat. Utöver detta vill vi att du håller ut tre vokaler (a, i och u), 

detta för att få inspelningsmaterial som inte är tal. 

Din medverkan kommer ta ungefär 20 minuter.  

Vi kommer sedan analysera inspelningarna med syftet att bedöma eventuella 

förändringar och skillnader i rösten.  

Inspelningarna kommer endast användas i denna studie. Du kommer vara helt 

anonym och det inspelade materialet kommer inte att sparas efter studiens 

slutförande.  

Om du har några frågor efter din medverkan, tveka inte att ta kontakt med någon av 

oss. 

 

Vi hoppas att du vill vara med! Vi bjuder på fika! 

Logopedstudent Elias Larsson Mailadress: elila790@student.liu.se Telefon: 076-

2314431  

Logopedstudent Fredrik Isaksson Mailadress: freis680@student.liu.se Telefon: 073-

5650335 
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Bilaga 2 

Nordanvinden och Solen 

 
En gång grälade nordanvinden och solen om vem av dem som var 
starkast. 

Just då kom en vandrare vägen fram, insvept i en varm kappa. 

”Ska vi se vem som först kan få vandraren att ta av sig kappan?” sa 
solen. 

”Ja, den som vinner är starkast” 

Nordanvinden började då blåsa och tjuta allt vad han orkade, men 
vandraren svepte bara kappan tätare om sig. 

Då lät solen sina strålar skina och vandraren tog genast av sig kappan. 

Nordanvinden fick då erkänna att solen var den starkaste av de två 


