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Abstrakt
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Denna studies syfte är att finna sätt att producera musikinspelningar som passar lyssnare
med cochleaimplantat. Frågeställningen är: Vilka perceptuella egenskaper hos
cochleaimplantat bör man som musikproducent tänka på för att kunna anpassa
musikinspelningar för människor med CI?
För att finna de perceptuella egenskaper som cochleaimplantat, CI, har vid musiklyssning
gjordes en litteraturstudie av det som skrivits kopplat till musiklyssning med CI.
Resultaten visar att inspelningarna bör mixas i mono och att melodierna i musiken bör
innehålla toner med stora intervall. Grundtonen i komplexa toner bör höras, och övertonerna
bör kontrolleras, så att övertonsserierna inte blir alltför långa och går för högt i
frekvensspektrumet. Det dynamiska omfånget i inspelningen bör inte vara alltför stort, och
frekvensomfånget bör hålla sig runt 200-5000 Hz. Syntetisk rumssimulering, som t.ex. reverb,
bör inte heller användas. Vidare presenteras en idé till hur man skulle kunna styra implantaten
direkt elektroniskt, för att skapa musik.
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Förord

Innan terminen i ljudproduktion C hade börjat såg jag ett program på SVT som jag tyckte var
mycket intressant. Det var programmet Vetenskapsmagasinet där de visade ett reportage om
en teknik som handlade om en ny sorts hörselapparater. Denna teknik gav möjlighet åt vissa
helt döva människor (beroende på varför man var döv) att kunna höra. Det innebar i princip
att man kopplade in en mikrofon rakt in i hjärnan, så att man hörde med mikrofonen. Jag hade
länge funderat på om det skulle kunna vara möjligt att koppla in audiosignaler direkt in i det
mänskliga hörselsinnet. Jag hade dessförinnan fått reda på att man faktiskt kunde koppla in
videosignaler in i synsinnet, och tyckte därför att motsvarande borde vara möjligt med ljud,
med alla de intressanta implikationer detta för med sig.
Reportaget var inte så djupgående i ämnet, men man fick reda på de huvudsakliga
beståndsdelarna i hur det fungerade, och hur både små barn och vuxna reagerade på att få det
inopererat. Namnet på implantatet var något för främmande för mig, och detta gjorde att jag
glömde bort vad det hette. Det tog mig ett tag att återfinna namnet när det åter blev aktuellt,
men jag kommer att minnas det länge framöver, nämligen cochleaimplantat.
När vi sedan skulle skriva C-uppsatser i ljudproduktion hade jag några stycken idéer som
jag bollade med. Då mindes jag reportaget som jag sett, och att det hade fascinerat mig. Jag
velade fram och tillbaka om huruvida jag skulle försöka skriva något i ämnet, och mitt
intresse av att lära mig mer inom området gjorde att jag bestämde mig för att försöka.
Nu är det inte så att ljudproduktion är ett ämne som är helt själklart att skriva om ett
medicinskt hjälpmedel inom, så mitt sätt att angripa området var inte helt självklart. Men jag
tyckte att det handlar ju om ljud, och det är ju ljud vi sysslar med i ljudproduktion.
Utformningen av denna uppsats är till största delen en litteraturundersökning, detta
kommer att beskrivas senare. Anledningen till att jag valde denna utformning är att jag
tidigare inte visste speciellt mycket om cochleaimplantat över huvud taget, och ville lära mig
om det.
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Förkortningar och ordlista

CI

Cochleaimplantat

ACE

Advanced Combination Encoder

CIS

Continuous Interleaved Sampling

CA

Compressed Analog

MPEAK

Multi Peak

PMMA

Primary Measures of Music Audiation

SPEAK

Spectral Peak

Postlingvistisk hörselnedsättning

Nedsättningen av hörandet har skett efter att personen
kunnat lära sig talat språk. Hörselnedsättningen sker
oftast i vuxen ålder.

Prelingvistisk hörselnedsättning

Hörselskadan har utvecklats innan personen kunnat lära
sig talat språk. Detta är ofta en medfödd hörselskada.

Sensorineural hörselnedsättning

Anledningen till hörselnedsättningen är att cochleans
funktion är nedsatt. Detta beror ofta på att hårcellerna
är skadade eller saknas.

V

1. Introduktion

Båggångarna

Trumhinnan

C
Hörselnerven

A

Cochlean

B
Hörselbenen
Fig 1. A: Ytteröra, B: Mellanöra och C: Inneröra.
Från Så fungerar ett Cochleaimplantat, (bilden är något retuscherad).

1.1. Örats anatomi 1

Örat består av tre huvudbeståndsdelar, ytterörat, mellanörat, och innerörat. Ytterörat (A i fig.
1) består av det som man vardagligen menar med örat, själva yttre strukturen som heter pinna,
hörselkanalen och trumhinnan. Pinna leder in i hörselgången, som avslutas i trumhinnan. I
mellanörat (B i fig. 1) finns tre hörselben, hammaren, städet och stigbygeln, som trumhinnan
är mekaniskt kopplad till. Trumhinnan sätts i rörelse av ljud som färdas genom hörselgången,

1

Baserat på Clark 2003, kap. 2 och Niparko et al. 2000, kap. 1.
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och denna rörelse förs över till de tre benen i mellanörat. Benen i mellanörat är i sig kopplade
till innerörat (C i fig. 1) som är ett vätskefyllt kanalsystem, och är uppdelat i två delar som
kallas snäckan, eller cochlean, och båggångarna. Av dessa två är det cochlean som för ljudet
vidare, båggångarna är en del av balanssinnet. Cochlea är det latinska ordet för snäcka, och
anledningen till namnet är att cochlean är formad som en snäcka.
I cochlean finns tusentals små hårceller som är kopplade till hörselnerver, som i sin tur är
kopplade till hjärnan. Rörelsen i benen i mellanörat förs över till vätskan i cochlean, och detta
sätter hårcellerna i rörelse. Hårcellernas rörelser framkallar små elektriska impulser, och det
är dessa impulser som överförs till hörselnerven och vidare till hjärnan.

1.2. Cochleaimplantatets historia 2

Människan har i några hundra år varit medveten om att elektriska signaler påverkar kroppen
och att nervsystemet signalerar med elektricitet. Det första nedtecknade försöket att påverka
hörseln med elektrisk ström gjordes av Allesandro Volta, uppfinnaren av batteriet, som ledde
50 V genom sina öron. Detta skedde i det sena 1790-talet och efter detta följde sporadiskt en
rad relativt grova försök i samma anda.
På 1930- och 40-talen förekom försök med att framkalla ljudliga upplevelser med hjälp av
elektricitet. 1957 kom den första detaljerade beskrivningen av direktpåverkan av hörselnerven
med elektriska signaler. Experimentet genomfördes av Djorno och Eyries, med ganska lyckat
resultat. De lyckades hjälpa en döv person att bli bättre på att läsa på läppar och känna igen
vissa vanliga ord.
Detta lyckade experiment ingav optimism i fråga om att hjälpa döva höra med hjälp av
denna s.k. bioelektronik. Forskning inom området gjordes på 60- och 70-talen i USA – bl.a.
av House & Doyle et al. - och i andra delar av världen. Olika sätt att påverka hörselnerven
utforskades och man prövade även på människor.
De flesta tidiga försöken att direkt påverka hörselsinnet med elektricitet använde sig av en

2

Baserat på Niparko et al. 2000, kap. 5 och Clark 2003, kap. 1.
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enda elektrod, som varierade sin pulshastighet. Simmons gav 1965 och 1966 ut detaljerade
rapporter om påverkan av hörselnerven med sex stycken elektroder. Detta utgick från
platsteorin, som säger att frekvensinformation inte bara påverkas av hastigheten på pulserna i
hörselnerven, utan också på grund av var påverkan sker. Detta kallas cochleans tonotopiska
egenskaper. Man delade upp frekvensspektrat i delar som påverkade olika elektroder.
Simmons upptäckter inspirerade Clark att forska vidare om multikanalsimplantat. Då hans
upptäckter har haft stor betydelse för fungerade cochleaimplantat med flera kanaler, kallas
han ofta multikanalsimplantatens fader.
Forskningen som skedde och fortfarande sker inom området berör många vetenskapliga
discipliner. Det gäller den teknologiska utformningen av implantatet, kirurgisk forskning för
hur de olika delarna ska opereras in, psykologisk och audionomisk forskning av hur de
människor med CI reagerar och uppfattar ljud, fonetisk forskning av hur tal fungerar, etc.
Det första kommersiellt tillgängliga implantatet var House 3M enelektrodsimplantatet. Av
detta såldes över 1000 exemplar mellan 1972 och 1980. Flerkanalsimplantat blev tillgängliga
första gången 1984, och är den teknik som är allra vanligast idag.
De vanligaste kommersiellt tillgängliga implantaten är idag Nucleus från Australien, MedEl från Österrike samt Ineraid och Clarion, båda från USA. Av dessa är Nucleus och Med-El
tillgängliga i Sverige. 3

1.3. Implantatets funktion 4

Under utvecklingen av dagens cochleaimplantat har en stor bredd av olika lösningar använts.
Idag är dock de flesta tillgängliga implantaten tämligen likartade, med i alla fall de centrala
byggstenarna gemensamma.
Ett cochleaimplantat kopplar förbi ytter-, mellan- och delar av innerörat, då signalerna går
direkt till hörselnerven.

3
4

Personligt samtal med Sture Högosta, teknisk audiolog, Falu lasarett.
Baserat på på Niparko et al. 2000, kap. 6.

3

Ljudet som skall uppfattas av bäraren tas upp av en mikrofon som oftast placeras bakom
patientens öra på ett sätt som påminner om många vanliga hörselapparater.
De elektriska signalerna som mikrofonen alstrar sänds vidare till en talprocessor som
behandlar ljudet för att det skall kunna skickas till de elektroder som är implanterade i
cochlean. Denna processor bärs vanligtvis runt midjan i ett bälte och är ungefär lika stor som
en kassettfreestyle (se fig. 3). Det blir dock allt vanligare med en mindre talprocessor som är
så pass liten att den får plats i en s.k. ”bakom-örat” modell (se fig. 4). Utformningen av dessa
modernare modeller liknar vanliga hörselapparater.

Mikrofon
Mottagare

Fig 2. Schematisk bild av implanterat cochleaimplantat i bakom-örat modell. 1.
Mikrofonen tar upp ljudet. 2. Signalen sänds till 3, talprocessorn. Signalen sänds
tillbaka genom samma sladd till 4, sändaren. 5. signalen sänds med radiovågor till den
implanterade mottagaren. 6. Signalen sänds vidare genom en sladd till 7, elektroderna i
cochlean. 8. De elektriska impulserna tas upp av hörselnerven och sänds vidare till
hjärnan.
Från Bacon 2004, (Bilden är något retuscherad).

De sätt på vilket talprocessorn behandlar ljudet kallas strategi, och det finns idag ett flertal
talprocessorstrategier hos olika tillverkare. Några vanliga strategier är CIS, SPEAK och
MPEAK. Det som är gemensamt för alla processorstrategier är att de gör en mycket stor
förenkling av den inkommande ljudsignalen. En vanlig metafor är att man bör se ett CI som
en flaskhals när det gäller hörselsinnet. Anledningen till denna förenkling är att trots att
antalet elektroder är runt 20 i dagens implantat, kan det inte mäta sig med örats egna
motsvarigheter.

4

Signalerna från talprocessorn skickas till en radiosändare som sitter på utsidan av huvudet.
På insidan av skallbenet är en radiomottagare inopererad. Denna tar emot signalerna från
sändaren. Sändaren hålls på plats på utsidan av huvudet med hjälp av en kraftig magnet.
Mottagaren tar emot signalerna och sänder dem vidare genom en sladd till en rad av
elektroder som opererats in i cochlean för bästa möjliga kontakt med hörselnerverna.

1.4. Vem får CI? 5

Det har funnits olika regler för vem som kan få CI implanterat, och dessa kan hela tiden
förändras. Från början var kravet att man skulle ha total eller nära total sensorineural dövhet.
Sensorineural hörselnedsättning, eller hörselnedsättning p.g.a. cochleära skador, innebär att
hårcellerna i cochlean skadats, och inte kan föra ljudet vidare i någon utsträckning. Denna
form av nedsättning kan innebära allt från lätt hörselnedsättning till total dövhet.
Om personen lider av hörselnedsättning p.g.a. ledningshinder kan dock medicinering eller
vanliga hörselapparater vanligtvis hjälpa. Ledningshinder innebär att orsaken till
hörselnedsättningen sitter i ytterörat, och hindrar ljudet från att föras vidare akustiskt till
innerörat. Denna form av hörselskada ger oftast upphov till s.k. lätt till måttlig
hörselnedsättning, d.v.s. ca 60-70 dB.
Hörselnedsättningen kan också bero på fel i funktionen hos hörselnerven, eller att den helt
saknas. Denna skada kan vanligtvis inte avhjälpas av varken vanliga förstärkande
hörapparater eller CI, då hörselnerven ändå inte skickar signalen vidare till hjärnan. Ett s.k.
hjärnstamsimplantat kan ibland avhjälpa denna skada.
Den totala eller nära totala sensorineurala dövheten karakteriseras av en hörselnedsättning
av 100 dB vid 0,5, 1 och 2 kHz. Vidare var kravet förut för CI-implantering att vanliga
hörselapparater inte skulle hjälpa personen att komma upp till en hörselnedsättning av 60 dB,
eller hjälpa personen att känna igen tal i olika tester.

5

Baserat på Niparko et al. 2000 och Så fungerar ett cochleaimplantat.
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Nuförtiden är dock kraven något lägre, nu är bl.a. kravet på hörselnedsättning av 90 dB och
en ordförståelse av upp till 30%. Dessa krav gäller för vuxna med medfödd eller
postlingvistisk hörselnedsättning.
Barn med medfödd hörselnedsättning kan också få CI implanterat. Eftersom mycket små
barns hörsel inte kan mätas med språkliga eller andra liknande undersökningar är det
hörselnedsättningen i dB som får bestämma huruvida barnet bör opereras.

Fig 3 Mikrofoner och talprocessorer
i vanlig bältesmodell.

Fig 4. Mikrofoner och
talprocessorer i bakom-örat modell.

Från Clark 2003.

Från Clark 2003.

Fig 5. Mottagare och elektroder.
Från Clark 2003.

6

1.5. Förståelse av hörande med CI

Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt att förstå hur ljudvärlden ter sig för en person
med CI. Mycket tyder på att hörselupplevelserna skiljer sig från person till person på ett
kraftigt vis, då resultat från olika sorters undersökningar skiljer sig mycket mer mellan
personer med CI än motsvarande undersökningar med normalhörande.
Det är ju redan omöjligt att helt och hållet sätta in sig i en annan person sinnliga
upplevelser, även om man liknar varandra på många sätt. Sättet som man kan förstå andra
människors upplevelser är att man ser att de reagerar på ungefär samma sätt som man själv
gör i en given situation. Detta gör att man kan anta att den andres sinnliga upplevelse är den
samma som man själv gör. Detta är dock inte helt självklart.
När man undersöker hur CI-bärares ljudliga uppfattning ter sig, kan man bara göra
observationer utifrån. Man gör ofta mätningar av i vilken mån CI-bärare uppfattar vissa
språkliga element, eller i fallet med musik, olika musikaliska element. Dessa undersökningar
sätter man så gott som alltid i relation till samma undersökning gjord på normalhörande, detta
för att kunna ha en referens.
Det går att göra vissa simuleringar av hur processorstrategier kan te sig, genom att
behandla ljud och sedan spela upp det i högtalare. Detta ger dock inte alls en komplett bild av
hur ljudet för en CI-bärare kan te sig. 6 Detta beror på att man inte kan veta hur hjärnan tolkar
de elektriska signaler, med olika pulsfrekvens, pulsbredd och tonotopisk placering, som
processorn avger.
Som jag ser det finns det något av ett hål i forskningen kring CI, framförallt den som
behandlar uppfattningen av musik. Att försöka sätta sig in i en CI-bärares ljudvärld, dennas
förståelsehorisont, verkar inte vara aktuellt. Den mesta forskningen är av en mycket påtaglig
kvantitativ karaktär. Man undersöker storheter som går att mäta i siffror och statistik,
framförallt för att försöka förbättra teknologin osv. De kvalitativa utsagorna som faktiskt
figurerar i rapporterna nämns för det mesta i förbifarten, och bara i förhållande till de
uppmätta resultaten. Jag tror att man skulle kunna försöka att i någon mån sätta sig in
ljudvärlden genom CI, med hjälp av djupgående kvalitativa undersökningar.

6

Fearn 2001, s. 18.

7

Forskningens än så länge mycket kvantitativa karaktär tror jag beror på att den av naturliga
skäl görs från ett medicinskt och naturvetenskapligt håll. Intresset för CI verkar inte ha sipprat
in över andra vetenskapsgrenar än så länge i någon större omfattning.
Jag vill i denna uppsats göra en form av kvalitativ undersökning av den forskning som
finns kring musik, såsom den uppfattas genom CI. Det jag ämnar göra är att tolka information
från denna forskning som inte finns med i deras egen resultatdel, för att kunna finna idéer till
en speciell musik för personer med CI.

Fig 6. Person med CI i bakom-öratmodell
Från Hochmair-Desoyer & Hochmair 1994.

8

2. Syfte, metod och material

2.1. Syfte och frågeställning

Cochleaimplantat är framförallt anpassade för att göra den verbala kommunikationen möjlig
för människor med svåra hörselnedsättningar. Som CI fungerar innebär det att musik ofta kan
uppfattas på ett sätt som är ganska långt ifrån vad normalhörande upplever. Jag vill med
denna uppsats undersöka hur man kan göra den musikaliska upplevelsen bättre för CIanvändare. Det jag vill kunna göra är musik där de olika elementen uppfattas ordentligt och är
behagliga.
Det görs forskning på hur man kan förbättra tekniken mm, för att den musikaliska
upplevelsen ska bli av högre kvalitet, t.ex. den av Fearn 7 . En sådan undersökning ligger dock
av naturliga skäl utanför min egen kompetens, ämnet ljudproduktion och tiden för uppsatsens
färdigställande. Jag ska istället gå till själva musiken, ljudkällan så som den upplevs av en
människa. Jag ska mer specifikt närma mig vår tids vanligaste musikform, den inspelade
musiken på skiva eller andra medier.
Det jag i min undersökning vill ta reda på är följande: Vilka perceptuella egenskaper hos
cochleaimplantat bör man som musikproducent tänka på för att kunna anpassa
musikinspelningar för människor med CI? Jag är alltså ute efter en metod för att kunna
framställa musikinspelningar (se definition nedan) bättre för människor med CI. Med bättre
menar jag har som ovan nämnt en tydlig och behaglig upplevelse av ljudet.
Jag kommer också i denna uppsats att göra en beskrivning av hur dessa implantat fungerar,
utifrån mitt perspektiv som ljudproducent. Denna beskrivning syftar till att göra
undersökningen förståelig för personer med ungefär samma förståelse av världen som min

7

Fearn 2001.
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egen. Beskrivningen kommer i många fall att förenkla mycket avancerade system, detta både
för min egen skull, och för läsarens.

2.2. Metod

Metoden jag kommer använda är uppdelad i två steg. Dels kommer jag att undersöka
dagens forskningsläge, framförallt där jag tycker att det finns kunskap som är relevant för min
fråga. Själva undersökningen kommer alltså i stort bestå av ett tecknande av dagens
forskningsläge kring framförallt CI och musik. Den andra delen i min metod är att jag
kommer att se på och värdera informationen utifrån min frågeställning, för att sedan dra
slutsatser om hur musik på skiva bör te sig för att CI-lyssnare lättast ska kunna ta till sig
denna.
Självklart finns det alternativa metoder för att undersöka min frågeställning. Detta skulle
framförallt kunna vara lyssnarundersökningar, liknande de som figuerar i undersökningarna i
forskningslägesredovisningen. Dessa lyssnarundersökningar skulle kunna vara mer anpassade
direkt till mitt eget syfte, på ett annat sätt än andra undersökningar som gjorts.
Anledningen till att ingen sådan metod valts är att framförallt min egen kunskap om CI
överhuvudtaget och i relation till musik. Jag var, när uppsatsarbetet påbörjades, en total
lekman i området. På grund av detta är uppsatsen på formen att det är en kunskapsinsamling,
just för att jag behövde lära om området. Jag skulle förståss ha kunnat basera
lyssnarundersökningar det som framkommit. Då tiden trots allt är begränsad till 10 veckor
fanns det inte tid till detta.
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2.3. Källmaterial

Min undersökning är väsentligen en litteraturstudie. Därför blir materialet jag kommer
använda för min undersökning all den vetenskapliga litteratur inom området som jag kunnat
finna.
Jag har även läst viss litteratur av ickevetenskaplig karaktär. Denna har dock endast
använts för att ge en bakgrund och överblick av CI över huvud taget.
Den största delen av forskningen om CI-användares musikaliska uppfattning är gjord av
Kate Gfeller, professor i musikterapi, verksam vid universitetet i Iowa, USA. Jag har varit i
kontakt med henne via e-post och hon har hjälpt mig med titlar på artiklar från hennes
laboratorium, och även skickat några av dessa i pdf-format till mig.
Jag har läst ett antal artiklar som inte dyker upp i forskningsläget, då jag bedömde att de
inte var till så stor hjälp för att besvara min frågeställning. Anledningen till att de inte kunde
besvara min fråga är att innehållet i dessa går utanför undersökningens område. Många har
dock hjälpt mig till en större förståelse för CI i stort, och till viss del musiklyssning med
denna. 8
Det finns även litteratur som jag känner till, men inte har haft möjlighet till att få tag i. Det
är framförallt en doktorsavhandling av Stainsby från Universitetet i Melbourne, Australien,
som jag helt enkelt inte hade råd att införskaffa. 9 Samma person ligger bakom en artikel som
jag inte kunnat få tag på. 10

8

Dessa artiklar är: Gfeller et al. 1998, Gfeller 1999, Gfeller et al. 2000a, Gfeller 2000b, Gfeller 2001a, Gfeller et al. 2001b och Gfeller et al.
2002 som till största delen behandlar vikten av musikalisk träning och terapi. Dorman et al. 1990, McDermott et al. 1997 och Townshend
et al. 1987 behandlar direkt elektronisk påverkan av implantatet.
9
Denna är Stainsby, T. H. 2000. The perception of musical sounds with cochlear implants. PhD Thesis: University of Melbourne.
10
Denna är Stainsby, T. H. & McDermott H. J. & McKay C. M. & Clark, G. M. ”Preliminary results on spectral sounds by normal hearing
subjects and cochlear implantees”. I: Proceedings of the International Computer Music Conference, Thessaloniki, Grekland, sept 25-30,
1997.
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2.4. Avgränsning

Jag har i denna uppsats valt att fokusera på en specialisering av just musik för CI-bärare.
Självklart är motsvarande undersökning av andra former av ljudproduktioner av lika stor vikt
som för musik.
T.ex. kan filmljud vara ett område som antagligen är problematiskt för lyssning med CI,
framförallt när det spelas upp i högtalarna från en vanlig TV-apparat, där högtalarna ofta är av
sämre kvalitet. Problemen skulle bl.a. kunna vara det relativt stora dynamiska omfånget som
mycket filmljud rör sig inom, och att mycket bakgrundsljud och musik antagligen mest
upplevs som störande oljud framför dialogen.
Men som sagt, jag har valt att undersöka hur problemen kring musiklyssning ser ut för en
person som använder CI. Detta för att undersökningen skulle anta alltför stora dimensioner,
för den tid som avpassats, om jag valde att göra motsvarande undersökning för andra former
av ljudproduktioner.

2.5. Problematiska begrepp

Här följer en diskussion kring begrepp som är centrala i denna uppsats, och som är
problematiska och mångtydiga. Här kommer deras inbyggda problematik diskuteras, och
deras användning i uppsatsen klargöras. Definitionerna av begreppen är mina egna, och valda
utifrån perspektivet att de skall passa till denna uppsats.

2.5.1. Begreppet musikinspelning

När tekniken för att spela in ljud och musik fortfarande var ung var begreppet
musikinspelning tämligen oproblematiskt. Då handlade det om att man spelade på ett
instrument, ett horn kopplad till en graveringsnål (och senare en mikrofon) tog upp ljudet och
detta ljud fästes på ett medium.
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Teknologins framsteg gjorde att man efter ett tag kunde förändra det inspelade ljudet mer
och mer, och på detta sätt skapa nya och främmande ljud. Det handlade dock fortfarande om
ett ganska oproblematiskt ordval när man sade att man spelade in musik.
Man kunde också skapa ljud helt elektroniskt, utan att några luftpartiklar någonsin satts i
rörelse, i synthesizers. Fortfarande spelade man på dessa instrument, som ofta liknade pianon,
och det man spelade sparades på ett medium.
Nuförtiden är dock inte musikinspelning ett helt oproblematiskt begrepp att använda.
Extensionen av begreppet är oftast de skivor med musik man kan köpa i affärer, oftast på
mediumet CD. Det problematiska i begreppet musikinspelning ligger i att man nuförtiden inte
behöver göra någon egentlig inspelning för att kunna göra musik som kan spelas på en CD
eller annat medium. Man kan idag, och har kunnat göra detta ett tag, programmera musik på
en dator, vilken gör matematiska beräkningar som resulterar i att man kan höra ljud genom
sina högtalare.
Därför kommer jag i denna uppsats använda ordet musikinspelning i dess vanligaste
utformning. Det är musik som är ”statisk”, som spelas upp från ett medium, en CD, hårddisk
eller liknande, som inte direkt kan förändras av mänskligt ingripande.

2.5.2. Begreppet musikproducent

Liksom ovan diskuterade begrepp är musikproducent från början ett tämligen oproblematiskt
ord, dock något tvetydigare. Det begrepp som kommer diskuteras är det som är kopplat till
musikinspelningar.
Traditionellt sett går en musikinspelning till på ungefär följande sätt. Det hela börjar med
att en person skriver eller komponerar en låt, eller stycke osv. Detta är det mest värdefulla och
konstnärligt intressanta i musikaliskt skapande. Denna låt skall sedan ”produceras”, d.v.s.
tolkas i en mer konkret form med musiker och instrument. Producenten är den person som
väljer på vilket sätt kompositionen skall tolkas, vem som ska spela instrumenten, sjunga osv.
Producenten är också den person som ser till att inspelningen görs enligt dennes önskemål.
Producentens traditionella roll kan liknas vid filmregissören, som bestämmer hur ett manus
skall tolkas.
Begreppet är i dagens läge mycket uppluckrat. En bakgrund finns bland annat i
bluesmusikens påverkan på dagens musikliv, och dess fokusering på personlighet i
musikaliskt framförande, istället för fokus på kompositionen. Detta har gjort att producentens
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roll i vissa fall bara blir att ta hand om sådant som en artist inte bryr sig om. Både den ökade
tillgängligheten till musikinspelningsteknologin och ett ökat intresse av självständighet i sitt
musikaliska skapande gör att det kan vara mycket svårt att säga vem som är producent i
många lägen. Ofta är det ganska ointressant att använda begreppet över huvud taget.
När begreppet musikproducent används i denna uppsats är det i betydelsen av en person
(eller grupp) som skapar musik. Det är en person som har hand om alla olika delar i skapandet
av en musikinspelning. Personen komponerar, arrangerar, spelar in, mixar osv. Anledningen
till att begrepp som musiker eller kompositör inte används är att de är alltför snäva, och inte
rymmer alla de olika moment som ingår i att skapa en musikinspelning.
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3. Forskningsläge

Mycket forskning pågår kring CI, då det både är ett nytt och mycket praktiskt användbart
område. Forskningen som görs om CI är av tvärvetenskaplig karaktär, dock är den mesta
forskningen av naturliga skäl medicinsk och teknisk. Det mesta går utanför vad ämnet
ljudproduktion innebär. Det görs också undersökningar av hur människor med CI reagerar på
sitt implantat, hur bra det fungerar osv. Detta är ofta inom ämnen som audiologi, psykologi
och psykoakustik osv.
Jag skall här göra en genomgång av den forskning som gjorts inom områden kopplade till
CI, som är användbar för min undersökning. Jag kommer att koncentrera mig kring den
forskning som gjorts om musik, hörd genom CI.
Jag kommer i mina referat av artiklarna inte försöka att ge en helhetsbild av innehållet i
dem. Jag kommer att ta upp de delar av undersökningarna, resultaten etc., som leder till ett
besvarande av min frågeställning. De olika studierna kommer att presenteras i kronologisk
ordning, med den äldsta först. Anledningen till valet av denna ordning är att många av
studierna bygger på varandra och det blir lättare att se utvecklingen i forskningsområdet.
Inom forskningen som har gjorts kring musikalisk uppfattning genom CI är det framförallt
uppfattningen av tonhöjd som det gjorts flest studier om. Även klang är ett vanligt område
inom detta. Det finns några aspekter av musik som jag anser är något bortglömda inom
forskningen. Detta är t.ex. hur uppfattningen av ljudstyrka fungerar i ett CI. Eftersom
dynamik faktiskt är en mycket viktig aspekt av musik, så borde forskningen om musikalisk
perception tagit upp detta. Även hur en CI-användares frekvensomfång ter sig är något som
inte tagits upp i dessa studier, något som självklart är en viktig musikalisk egenskap.
Jag skall även i slutet av detta kapitel göra en genomgång av de musikaliska egenskaper
som är väsentliga vid en framställning av specialiserad musik för lyssning genom CI. Det blir
en sammanfattning av resultaten från de olika rapporterna, taget en musikalisk egenskap i
taget. De olika musikaliska egenskaper som tas upp är de som jag kunnat hitta information om
i de lika undersökningarna.
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3.1. Musical Perception of Cochlear implant users as Measured by the Primary
Measures of Music Audiation: An Item Analysis
Gfeller & Lansig 1991

Arbetet i denna undersökning föregicks även av en pilotstudie 11 , där samma metoder använts.
Pilotstudien gjordes för att undersöka användbarheten av de metoder som användes. Denna
utgår från den s.k. PMMA-modellen (Primary Measures of Music Audiation) för att
undersöka hur människor med CI uppfattar musik. Testpersonerna var människor som blivit
döva efter att haft ett välutvecklat språk, postlingvistiskt döva, och sedan fått CI inopererat.
PMMA är en standardiserad metod för att testa musikalisk perception, framtagen av Gordon,
E. E. 1979. Den går ut på att undersöka i vilken mån testpersonerna kan höra skillnad på korta
ljudsekvenser. De tester de använt sig av är ton- och rytmsubtesterna som ingår i PMMA. I
dessa subtestser är det korta dels rytmiska och dels tonala sekvenser som testpersonerna ska
försöka höra skillnad på.
Förutom att undersöka hur CI-patienters hörande fungerar på musik gick undersökningen
ut på att studera vilken grad av validitet PMMA-testet hade för att undersöka det ovan
nämnda. De specifika frågor som ställdes var mycket tydligt definierade, och handlade också
om hur olika sorters musikalisk bakgrund påverkade utgången av testet, hur olika fabrikat
påverkade utgången.
Forskarna som gjort undersökningen medger att antalet studerade personer är tämligen
litet. Undersökningarna har gjorts på 34 personer med CI, hälften av dessa har haft implantat
av fabrikatet Nucleus och resten Ineraid. Forskarna säger dock att undersökningsgruppen trots
allt är relativt stor, då inte så många har CI över huvud taget. Detta ska ju också ses i ljuset av
att studien faktiskt börjar bli ganska gammal med sina 13 år på nacken. Cochlea-implantat har
ju blivit mycket vanligare sedan den skrevs, likafullt är det en relativt liten del av
befolkningen som fått implantatet.
Författarna har i ett inledande skede, innan de valde PMMA-metoden, undersökt olika
standardiserade metoder för att studera musikalisk uppfattning. Anledningarna till valet av
PMMA var att det var tämligen simpelt, relativt tidseffektivt, och att det inte krävde någon
form av musikalisk skolning. I undersökningens resultatdel sägs dock att metoden inte är helt
idealisk, men användbar.

11

Gfeller & Lansig 1991.
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Man kommer fram till att CI-patienterna klarade rytm-subtesterna något bättre än de tonala
subtesterna. Detta passar ihop med de ickevetenskapliga uttalanden som forskarna stött på, att
det är lättare för CI-användare att identifiera pulsen i musik än melodierna. Det verkade inte
vara någon skillnad på resultaten mellan de olika fabrikaten.
Denna studie är en av de äldsta som ingår i litteraturstudien, vilket påverkar hur pass
användbar den är för min studie. Detta eftersom utvecklingen av CI går framåt i snabb takt.
Dock är det en av de första som gjorts kring hur CI-användare uppfattar musik. Den ger också
en grund för resten av de undersökningar som kommer redovisas.
Resultaten som framkommer i undersökningen säger inte så väldigt mycket om hur CIanvändare uppfattar musik, men ger en utgångspunkt. Den tar upp två av de mest
grundläggande musikaliska egenskaperna och ställer dem mot varandra. Detta ger mej en
ledtråd till hur CI-användare uppfattar musik, och jag kan använda detta i min undersökning.
Metoderna som använts är mycket välmotiverade och undersökningen har mycket hög
vetenskaplig trovärdighet. Även om undersökningen är relativt gammal, med utvecklingen av
CI som bakgrund, kan antagligen resultaten appliceras på dagens implantat.

3.2. Music perception with the MED-EL implants
Shulz & Kerber 1994

Detta är en undersökning av musikalisk perception med CI från Tyskland. Undersökningen
har som huvudsyfte att studera hur musik uppfattas av CI-användare, och har ett antal tester
för att undersöka detta. Här i mitt referat kommer undersökningarna och deras resultat tas en i
sänder.
Deltagarna i undersökningen var fyra stycken personer med CI med postlingvistisk
hörselnedsättning, fyra CI-bärare med prelingvistisk hörselnedsättning och en kontrollgrupp
med normalhörande. Alla CI-användare hade implantat av fabrikatet MED-EL.
Test nummer 1.1 bestod i att deltagarna fick lyssna på 25 instrument och uppge i vilken
mån de fann ljudet behagligt. Man hade valt instrument med olika former av ljudgeneration,
med lika många av varje sort. Dessa grupper var stränginstrument, blåsinstrument och
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perkussionsinstrument. Man hade också förutom dessa grupper tre instrument som inte
passade in, jazzorgel och något de kallar ”telephone”. Jag vet inte exakt vad de menar med
telephone, men eftersom det nämns i ett musikaliskt sammanhang bör det vara något annat än
en vanlig telefon. Instrumenten spelades inte av de riktiga instrumenten, utan på en keyboard
med samplade instrumentljud. I resultaten av detta test kan man se att uppskattningen på det
stora hela är lägre för CI-användare. De instrument som värderas som behagliga av
normalhörande, värderas också som behagliga av CI-användare, men lägre. Den största
likheten mellan normalhörande och CI-användare kan man se på perkussionsinstrumenten.
I test 1.2 och 1.3 undersökte man uppskattningen av olika rytmer. I 1.2 spelades olika
rytmer på ett ensamt trumset och i 1.3 med ett ackompanjerande band. Uppskattningen av
trumsetet var likartad mellan de olika grupperna. Men när bandet introducerades sjönk CIbärarnas uppskattning jämfört med normalhörandes. Detta tros bero på att rytmerna blir alltför
otydliga med ackompanjemanget genom implantatet.
I testerna 2.1 och 2.2 fick deltagarna i uppgift att avgöra om en tonsekvens spelad på piano
gick uppåt eller nedåt. I 2.1 var spelades tonerna med bredare intervall än i 2.2. De
normalhörande kunde nästan till 100% avgöra om tonerna gick uppåt eller nedåt på båda
testerna, medan CI-användarna hade ett resultat mellan 68 och 84%. Deltagarna med CI fick
högre resultat för sekvenserna med kortare intervall, vilket forskarna ser som något
överraskande. Dock slår de fast att skillnaden kanske inte är statistiskt signifikant.
I test 2.3 spelades olika intervall inkluderande prim (samma ton) på piano för deltagarna.
Deltagarna fick identifiera om tonerna spelade efter varandra var samma eller olika. Testet
gjordes i 11 olika oktaver. Meningen med testet var att undersöka hur stora skillnader i
tonhöjd deltagarna kunde uppfatta. Resultaten av testet visar att normalhörande kunde höra
skillnad på en semiton, vilket motsvarar en frekvensskillnad på 6%. CI-användare kunde höra
skillnad på två eller tre semitoner, vilket motsvarar en frekvensskillnad på 12 till 18%.
Test 3.1-3.3 gick ut på att känna igen fyra olika välkända tyska barnsånger. I test 3.1 fick
deltagarna höra endast melodin spelad enstämmigt på piano. I 3.2 spelades samma melodier
upp med ytterligare en stämma. I 3.3 spelades melodierna enstämmigt med ackompanjemang
av ett band. De normalhörande kunde här känna igen sångerna till 96-98% i alla testerna. CIanvändarnas resultat var generellt lägre, men blev också lägre ju mer komplex uppspelningen
blev. Deras resultat var bäst i de enstämmiga melodierna, blev lägre i de tvåstämmiga och
lägst med ackompanjemang av band. De fyra melodierna var också uppdelade i två grupper. I
den första gruppen var saknade melodierna någon rytmisk särart, med lika långa toner och
pauser. I den andra gruppen hade melodierna mer rytmisk karaktär. Normalhörande uppvisade
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ingen skillnad mellan dessa grupper. Personerna med CI däremot, var sämre på att känna igen
melodierna utan rytmisk karaktär. Resultaten visar alltså att personer med CI har avsevärt
svårare att höra melodier, att komplexitet i musiken påverkar deras lyssning negativt och att
de kan uppfatta musikalisk rytm tämligen obehindrat.
I test 3.4 och 3.5 spelades rytmer upp på en puka och deltagarna fick i uppgift att härma
rytmen genom att knacka på bordet. 3.4 hade lägre svårighetsgrad med tre taktslag och 3.4
svårare med fem taktslag. Här fick CI-avändarna bättre resultat än normalhörande. Detta visar
att de utan svårighet uppfattar musikalisk rytm.
I test 3.6 spelades fyra olika sorters rytmer av ett band utan ledmelodi. De olika rytmerna
var vals, polka, salsa och tango. Deltagarna fick i uppgift att identifiera typen av rytm. Inga
större skillnader mellan de olika deltagargrupperna kunde här noteras, vilket är i linje med test
3.4 och 3.5.
I test 3.7 och 3.8 fick deltagarna försöka identifiera vilket instrument som spelades upp
från en keyboard. I 3.7 spelades en enstämmig melodi och i 3.8 en tvåstämmig. Det var inga
större skillnader mellan 3.7 och 3.8. CI-användare var avsevärt mycket sämre än
normalhörande på att känna igen instrumenten. Anledningen tros vara att skillnaden på
klangerna är frekvensmässiga, och detta kan inte effektivt överföras i ett CI.
I test 3.9 spelades en ton på piano upp för deltagarna. De skulle sedan försöka sjunga
samma ton. Här fick båda grupperna låga resultat, normalhörande kunde sjunga rätt ton till
45% och CI-användarna 22%.
Denna undersökning är till stora delar lik andra undersökningar som presenteras här.
Resultaten är också i linje med övriga undersökningar, vilket stärker deras trovärdighet och
användbarhet. Det mest originella testet i denna studie är den som handlar om musikaliska
intervall. Det har gjorts endast en liknande studie om intervall 12 . Här är resultaten inte helt
och hållet i linje. Detta beror antagligen delvis på att det är olika implantat som används.
Skillnaden mellan individer är i detta fall antagligen ganska stor, oberoende av om man har CI
eller inte. Då båda dessa undersökningar har ett tämligen litet antal deltagare, kan man inte
använda dessa resultat generellt, utan bara som en vägledning.
Denna undersökning har inte fullt lika stor trovärdighet som t.ex. Gfellers artiklar. Man har
bl.a. inga referenser, dock är den publicerad i en erkänd vetenskaplig publikation. I många

12

Fujita & Ito 1997.
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senare liknande arbeten figurerar denna artikel i referenslistor. Den är till stor del en
pionjärstudie, med tanke på dess ålder.

3.3. Labeling of Musical Interval Size by Cochlear Implant Patients and
Normally Hearing Subjects
Pijl 1997

Denna undersökning föregicks av en annan liknande undersökning 1995 13 . I den äldre
undersöks hur melodier uppfattas och hur CI-bärare beskriver musikaliska intervall. Då detta
undersöks helt genom en direkt påverkan av elektroderna är denna undersökning inte så
intressant utifrån min frågeställning. Med direkt elektronisk påverkan menas alltså att man
påverkar de implanterade elektroderna direkt med olika pulshastighet osv, oberoende av
talprocessorn.
Den nyare undersökningen studerar endast hur personer med CI beskriver intervall, men
här använder man sig både av elektrisk och akustisk påverkan. Man jämför också resultaten
med en motsvarande undersökning på normalhörande.
Den första delen av undersökningen gjordes genom att man påverkade implantatet med
olika hög pulshastighet och även olika elektroder för att ”spela” välkända melodier för
personerna som deltog i undersökningen. Man spelade de tre eller fyra första tonerna i dessa
melodier och lät deltagarna memorera det de uppfattat. Man sade sedan att man skulle spela
melodin med alla toner rätt, en ton för högt eller en för lågt. Deltagarna fick försöka avgöra
vilket av dessa alternativ som spelades. Motsvarande undersökning gjordes på
normalhörande.
Man gjorde också samma undersökning som ovan, fast med tonerna spelade på piano, och
hörda genom den talprocessor som CI-bärarna använde.
Både den äldre studien och denna undersökning är inriktade på att undersöka funktionen
hos ett CI, för att kunna förbättra tekniken. Här undersöker man framförallt i vilken mån tids-
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Pijl & Dietrich 1995.
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och platstonhöjd påverkar det upplevda ljudet. Denna undersökning är självklart intressant,
men faller till viss del utanför min studie.
Men undersökningen har en slutsats som är användbar här. Man märkte nämligen att
personerna med CI hade resultat som liknade normalhörandes relativt mycket i det första
experimentet, med elektronisk direktpåverkan, men inte i det andra experimentet. Detta tyder
på att det till största delen är ljudprocessorn som begränsar den musikaliska upplevelsen.
Förutom att dessa resultat såklart kan användas i utformningen av ny teknik för CI, kan de
också hjälpa mig i min undersökning.
Som sagt är denna undersökning till viss del något ointressant för min undersökning. Men
eftersom man kan se att uppfattningen av tonhöjd kan ske på ett mer normalt sätt vid
direktstimulering ger det idéer om hur man kan skapa musik för CI-användare. Dessa idéer
kommer att redovisas nedan.
Denna undersökning är till karaktären mycket avancerad, och riktar sig till personer som
har en stor kännedom om CI. Därför var bl.a. resultaten av undersökningen något svåra för
mig att utläsa.
Vidare var det endast två personer med CI som deltog i undersökningen. Detta gör att man
kan ifrågasätta i vilken mån undersökningen går att använda generellt.

3.4. Timbral Recognition and Appraisal by Adult Cochlear Implant Users and
Normal-Hearing Adults
Gfeller et al. 1998

I denna studie undersöks den musikaliska egenskapen klang, uppfattad genom
cochleaimplantat. Den definition av begreppet som används är ”den egenskap hos en ljudlig
upplevelse som gör att en lyssnare kan avgöra att två ljud som presenteras på samma sätt och
har samma styrka och tonhöjd är olika” 14 . I pilotstudien Gfeller & Lansing 1991 görs en
liknande studie kring klang, men med färre deltagare. Det som undersöks är huruvida
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Gfeller et al. 1998a, s. 2, (min övers.).
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personer med CI kan känna igen klanger hos olika instrument, och i vilken mån de uppfattar
ljudet som njutbart.
De som deltog var 28 personer med implantat av fabrikatet Clarion med CIS-strategin, och
41 personer med normalt hörande. Av personerna med CI var 13 män och 15 kvinnor, alla
hade postlingvistisk hörselskada.
Undersökningen av CI-användarna gjordes i samband med ett paket med undersökningar
av olika slag. Olika undersökningar gjordes fyra gånger med 3-månaders intervall, efter 12
månaders bärande av CI. Undersökningen av normalhörande gjordes vid ett enskilt tillfälle,
undersökningen tog ungefär en timme.
Det ljudliga materialet som användes var korta melodier, spelades på akustiska instrument,
inspelade i universitetets ljudstudio. Att inte enskilda toner användes motiverades med att
sådant stimuli inte helt kan överföras på vardagsupplevelsen av musik, och att en ordentlig
undersökning på detta sätt skulle vara för tidsödande för denna studie. Instrumenten spelade
åtta takter i 4/4-takt i 60 BPM. Varje instrument spelade tre olika melodiska mönster, skalan
C-dur spelad i en oktav, ett arpeggio i C-dur, och en enkel melodi i C-dur som komponerats
till denna studie.
Instrumenten, som presenterades helt ensamma, var klarinett, piano, trumpet och fiol.
Instrumenten valdes på grund av att de representerar några av de vanligaste
instrumentfamiljerna i västerländsk musik, med sina speciella harmoniska innehåll, och för att
de kan spelas i samma frekvensområde.
Personerna som deltog i undersökningen fick först svara på i vilken mån de uppskattade de
olika ljuden som presenterades för dem, på en steglös skala, från ”ogillar väldigt mycket” till
”gillar väldigt mycket” 15 . De fick också till uppgift att peka ut en bild på det instrument som
de hörde, från en plansch med flera olika instrument, några som inte alls var med i
undersökningen. De fick vidare fylla i ett formulär, för att berätta om sin musikaliska
bakgrund. Detta formulär hade innan utformats i en tidigare rapport av samma författare 16 .
Flera av de andra undersökningarna som gjordes samtidigt som denna, sätts i förhållande
till personernas resultat i denna undersökning. De andra resultaten som används är mätningar
av språkuppfattning och minneskapacitet.
När det gäller resultaten för uppskattningen av de olika klangerna uppvisade de
normalhörande ett större mått av uppskattning av de olika klangerna, i medelvärde. Dock var
15

Min övers.

22

uppskattningen av piano något högre av CI-bärare är av normalhörande. Uppskattningen var
inte heller väldigt mycket lägre av CI-bärare, deras medelvärde (på en skala av 0-100) var
47,31. Normalhörandes medelvärde i denna undersökning var 57,03.
I igenkänningsmomentet hade också de normalhörande bättre resultat, på ett mer markant
sätt än i det andra momentet. De var också mer konsistenta i sina svar. Båda grupperna kunde
känna igen piano lättast. Dock var inte det instrument som var svårast att känna igen det
samma, för CI-bärare var det klarinett, och för normalhörande fiol.
När resultaten av denna studie jämfördes med resultaten från de språkliga studierna fann
man ingen stark samvariation mellan de båda
Denna studie är till ganska stor användning för min egen undersökning. Klang är en mycket
viktig aspekt av musik, och jag tror att den aspekten är speciellt viktig för utformning av
specialiserad musik för CI-användare.
Dock är det från denna undersökning svårt att läsa ut hur man bör behandla klang i en
specialiserad musikproduktion. Då undersökningen är mycket kvantitativ i sin natur är det
svårt att veta mer exakt hur de olika klangerna uppfattas. Denna förståelse är av stor vikt för
att kunna göra musik anpassad för CI. Dock är det som ovan sagt mycket svårt att förstå
denna hörselupplevelse.
En mycket viktig slutsats i rapporten är att även om personer med CI har ordentligt mycket
svårare att känna igen instrumentklanger, så är deras uppskattning av denna inte av samma
storleksordning. Detta tyder på att ljudet genom ett CI är annorlunda än för normalhörande,
men det går att uppfatta ljudet som behagligt. Därför bör det också gå att göra musik som är
till för personer med CI.
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3.5. Introduction to cochlear implants
Loizou 1998

Loizous artikel är, som namnet antyder, en introduktion till CI, men med inriktning på
signalprocessen i dessa. Han tar upp hur olika implantat fungerar, och även hur olika gamla
implantat har fungerat förut. Framförallt tar han upp hur talprocessorn fungerar, och hur
signalen påverkas. Jag kommer här att ta upp de signalprocesser som används idag, och
framförallt hur de påverkar frekvensomfånget.
I fallet med CA, compressed analog, (amplitud-) komprimeras först signalen för att passa
användarens högsta och lägsta nivåer. Efter detta delas signalen upp i fyra frekvensband med
bandpassfilter med centerfrekvenserna 0,5, 1, 2, och 3,4 kHz. Här anges inte bredden på
filtren men man kan anta att frekvensomfånget är runt 0,25 – 4 kHz. Signalerna från de olika
filtren leds sedan in i fyra implanterade elektroder. Denna strategi är inte så vanlig idag och
används i implantat av fabrikatet Ineraid. Ineraid används inte i Sverige.
En strategi som är något vanligare, och som används i olika former i olika fabrikat är CIS,
Continuous Interleaved Sampling. Den stora skillnaden mot CA är att pulser inte levereras
samtidigt till flera elektroder, då detta gör att ljudet upplevs som starkare. Filterbandens antal
och frekvensomfång kan här variera mellan olika fabrikat.
MPEAK-strategin används idag tämligen vanligen i Nucleus-CI. Denna strategi är till stor
del inriktad på att extrahera viktiga egenskaper hos tal från ljudsignalen. De viktiga
egenskaperna som extraheras är formanter, toppar i frekvensspektrat hos tal. Man extraherar
dessa spektrala maxima från ett flertal fördefinierade frekvensområden. De olika
frekvensområdena som signalerna extraheras från går från 35-6000 Hz.
SPEAK, som är en utveckling av det äldre SMSP, extraherar inte talegenskaper på samma
sätt som peak. Istället extraheras de starkaste frekvenserna på ett friare sätt. I denna strategi
används 16 stycken bandpassfilter med centerfrekvenserna 250-10000 Hz. Här anges inte
heller bredden på filtren, men man kan anta att frekvensomfånget är runt 100 till 15000 Hz.
Detta är ingen vetenskaplig undersökning, utan snarare en redovisning av funktionen hos
olika implantat. Den bygger dock på alla de undersökningar som gjorts för att utveckla
implantatet.
Det som jag har fokuserat på i denna artikel är frekvensomfånget hos de olika fabrikaten
och strategierna. Här har jag dragit några slutsatser om frekvensomfånget, som möjligtvis inte
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är helt korrekta. Dessa slutsatser är också tämligen ungefärliga, men de visar på de stora
skillnaderna mellan implantaten.
Uppfattningen av frekvenser hos personerna med implantaten behöver inte heller vara helt
avhängigt av hur frekvensomfånget ser ut i själva implantaten. Detta är något som tas upp i
själva artikeln, det kan bero på saker som hur djupt elektroderna kunnat opereras in osv. Detta
gör att frekvensomfången som här tas upp inte bör appliceras direkt på musikproduktioner för
CI-bärare. De ger dock en fingervisning till vilka frekvenser som kan uppfattas av personer
med CI.

3.6. Ability of Nucleus Cochlear Implantees to Recognize Music
Fujita & Ito 1999

Denna undersökning kommer från Otsu i Japan. De åtta personer som deltog i
undersökningen var människor med CI, med postlingvistisk hörselskada som fortfarande
mindes enkla vaggvisor. Det fastslogs också att deltagarna förstod konceptet musikalisk
tonhöjd, och alla hade CI av fabrikatet Nucleus.
Musiken som de fick lyssna på var delvis hela låtar med flera instrument, sång, osv. De
fick också lyssna på musik som spelades på en keyboard med många olika instrumentklanger.
På keyboarden spelade man i ett försök vaggvisor som hade likadan rytm, där det endast
var tonhöjderna i melodin som särskiljde de olika visorna från varandra. I ett tredje försök
undersökte man hur stora musikaliska intervall en person med CI kan uppfatta. Detta gjordes
genom att spela olika intervall på keyboarden i pianoläge.
Här gjordes också ett försök där man undersökte i vilken mån CI-bärarna kunde avgöra
vilket instrument som spelades på keyboarden. Snabbt märkte forskarna att
försökspersonerna inte kunde känna igen instrumenten, även om de hört dem före sin
hörselnedsättning. Därför lärde forskarna de som deltog att känna igen instrumenten, genom
att spela upp instrumenten och berätta vad det var för instrument.
Man märkte att personerna med CI var markant mycket bättre på att känna igen de
kompletta låtarna, än de låtar som bara spelades på keyboard. Detta tros bero på att i det första
försöket använder CI-bärarna de vokala inslagen för att känna igen musiken. En person som
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deltog i undersökningen uppgav att det var enklare att följa med i själva melodierna i det
andra försöket p.g.a. dess enkelhet. Dock visar resultaten av det andra försöket att det var
mycket svårt för deltagarna att höra skillnad på de rytmiskt identiska vaggvisorna spelade på
keyboard.
Försöken som undersökte i vilken mån CI-bärare kan uppfatta skillnader i musikaliska
intervall (tonhöjd) visar att det är avsevärt svårare för dem att uppfatta intervallen på det sätt
som normalhörande gör. Storleken på intervallen som uppfattades var mellan fyra halvtoner
och över en oktav.
Undersökningen av igenkänning av instrumentklanger visar att det verkar tämligen lätt för
personer med CI att lära sig att känna igen karaktären hos instrumenten, och minnas dem. Det
tyder på att ljudet är annorlunda jämfört med det som de uppfattade före sin
hörselnedsättning, men att det går att lära om.
Det som är mest intressant med denna studie är att den är gjord i Japan. Alla de andra
undersökningarna är gjorda i engelsktalande länder, med likartade kulturer osv. Man kan i
denna undersökning se resultat som är i linje med liknande undersökningar av bl.a. Gfeller.
Detta visar att idéer till en specialiserad form av musikproduktion fungerar i andra kulturer.
En annan viktig aspekt av denna undersökning är att de undersökt CI-användares ”tonupplösning”. Med detta menar jag hur stora skillnader i tonsteg de kan uppfatta. Då
normalhörande kan uppfatta mycket små förändringar av tonhöjd är den musik som finns
tillgänglig anpassad efter detta. Men om en musik anpassad för CI-bärare skall skapas, bör
man ta med i beräkningarna deras ”ton-upplösning”. Eftersom resultaten från denna studie är i
linje med andra undersökningar bör man kunna använda dessa resultat generellt.

3.7. The effects of Training on Melody Recognition and Appraisal by Adult
Cochlear Implant Recipients
Gfeller et al. 2001

Mycket av Kate Gfellers forskning går ut på att utröna möjligheter till att träna upp förmågan
att uppfatta och uppskatta musik för CI-användare. Detta är ju inte riktigt samma sak som jag
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undersöker i min studie, men en hel del av det hon undersöker kan jag använda. Anledningen
till denna inriktning på forskningen är antagligen att området hon verkar inom är musikterapi.
I studien undersöker man i vilken mån träning av musiklyssning kan hjälpa människor med
CI. Dock finns det resultat av undersökningen som är av intresse för min studie. Den för mig
viktigaste delen av undersökningen är när skillnaden av uppfattning och uppskattning mellan
enkel och komplex musikalisk stimuli undersöks.
Då undersökningen har gått ut på att undersöka effekterna av riktad musikalisk träning, har
undersökningen sträckt sig över en längre tidsperiod (12 veckor) där deltagarna har fått
använda ett datorprogram för att träna och svara på frågor. Datorprogrammet som använts har
författarna själva tillverkat och beskrivs i en annan artikel 17 .
Genom datorprogrammet presenterades deltagarna 24 enkla melodier, varav sex var
välkända och sex stycken var helt nykomponerade för undersökningen. Melodierna spelades
både med och utan harmonik genom MIDI i dess ”piano-inställning” (artikeln redovisar inte
mer exakt vad det är som spelar upp ljuden, antagligen en GM-ljudbank på ett ljudkort).
De komplexa låtarna som deltagarna fick lyssna på var 36 inspelningar från skivor som
representerade klassisk musik, country and western och popmusik. Med ”komplex” menas i
detta fall att musiken består av flera instrument, harmonik, ev. sång osv. Detta är alltså den
sorts musik som man oftast hör i vardagen. Dessa var uppdelade på välkända och okända
låtar. Deltagarna fick lyssna på tre minuter från varje inspelning.
Man gjorde undersökningar av deltagarna både före och efter 12-veckorsperioden för att
undersöka deras framsteg genom träningen. Deltagarna fick försöka identifiera både den enkla
och komplexa musiken. De fick även i uppgift att betygsätta de komplexa låtarna enligt deras
uppskattande av musiken. Detta gjordes dels på en skala med ”gillar” och ”ogillar” som
extremer. Även en skala som gick mellan ”simpel” och ”komplex” fick fyllas i. Man gjorde
även samma undersökningar på en kontrollgrupp som inte deltog i träningen.
Resultaten visar att de som fick träningen gjorde stora framsteg i igenkänningen av enkla
melodier. Ett intressant resultat från denna del av undersökningen var att skillnaden mellan de
enkla melodierna utan och med harmonik inte var signifikant.
När det gäller de komplexa låtarna var igenkänningen lägre än i de enkla melodierna innan
träningen. Dock ökade deras igenkänning avsevärt efter träningen. Även uppskattningen av
den komplexa musiken ökade efter träningen, jämfört med kontrollgruppen. Den tränade
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gruppen visade också att de tyckte att de komplexa låtarna blev mindre komplexa med
träningen.
Då musikalisk komplexitet är en mycket viktig egenskap hos musik så är det av stor vikt att
veta hur detta uppfattas genom CI. När man producerar en musikinspelning bör man veta hur
de som kommer att lyssna på detta kommer att reagera på komplexiteten.
Resultaten angående musikalisk komplexitet är inte denna studies huvudresultat. Den är
framförallt inriktad på att undersöka hur en riktad träning påverkar musikingenkänning. Hur
träningen påverkar musikalisk uppfattning är självklart intressant, men det faller en bit utanför
min studie. Här har man inte använt sig av en kontrollgrupp med normalhörande. Detta gör
det svårt att sätta resultaten i de sammanhang som behövs för att kunna använda dem som ett
stöd för idéer till specialiserade musikproduktioner. Det är snarare vissa delresultat som är
intressanta för min undersökning.

3.8. Music and Pitch Perception of Cochlear Implant Recipients
Fearn 2001

Fearns doktorsavhandling behandlar ett antal frågeställningar, men med det övergripande
syftet att framställa en ny ljudprocessor för CI avsedd för musiklyssning.
I sin avhandling börjar Fearn i kapitel 1 med att ge en kort introduktion till forskningen
kring CI. Han inleder med hörandets anatomi, där självklart cochleans roll i hörandet står i
centrum. Han fortsätter med att förklara teknologin i ett CI. I kapitel 1 förklarar han också
målet med avhandlingen och dispositionen av denna.
Kapitel 2 är en studie av den litteratur som täcker de olika ljudprocessorstrategier som
finns, och även de som använts innan. Han behöver göra denna studie för att kunna framställa
en ny strategi som ska fungera för musik.
I kapitel 3 tar han upp det som kallas tids- och platstonhöjd 18 . Detta är på de sätt som man
tror att örat förmedlar tonhöjd till våra hjärnor och uppfattning. Med tidstonhöjd menar man
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att tonhöjden i vår uppfattning beror på att de elektriska impulser som sänds genom
hörselnervcellerna ökar i frekvens analogt med ökad akustisk tonhöjd. Med platstonhöjd
menar man att tonhöjdsuppfattningen påverkas av vilken del av cochlean och därmed också
vilka nervceller som påverkas av specifika akustiska tonhöjder. Båda dessa sätt att se på vår
uppfattning av ton är befästa av olika observationer, och en normalhörandes uppfattning av
tonhöjd beror alltså på båda dessa.
Denna är mycket viktig för CI, då den ger riktlinjer för hur det akustiska ljudet ska tolkas
av ljudprocessorn och de implanterade elektroderna, detta för att ge en naturlig återgivning av
ljud. Den är än viktigare för Fearn, då tonhöjd är en av de mest elementära beståndsdelarna av
nästan all musik.
Fearn gör i detta kapitel också en redogörelse för ett experiment som han gjort för att
undersöka effekterna av tid kontra plats hos CI-användare. De processorstrategier som fanns
kommersiellt att tillgå då avhandlingen skrevs använder enligt Fearn uteslutande platstonhöjd,
då de har en konstant frekvens av elektriska impulser över alla elektroder. Fearn vill
undersöka möjligheten att använda variabla elektriska impulser för att förmedla tonhöjd i ett
CI. Han gör experimentet genom att skicka olika frekvenser av elektriska impulser till
elektroderna hos ett antal personer med CI. Han kommer fram till att frekvensen hos den
elektroniska stimulin påverkar den uppfattade tonhöjden.
I kapitel 4 gör han experiment för att undersöka hur CI-användare uppfattar jitter, d.v.s.
den ”surr”-effekt som uppstår då ett pulsstumuli inte levereras med konstant frekvens, utan
varierar något. Detta gör han framförallt för att undersöka hur han skall utforma sin nya
musik-strategi 19 .
I Kapitel 5 undersöker han genom experiment CI-användares uppfattning av melodier,
d.v.s. deras uppfattning av tonhöjd i ett musikaliskt sammanhang. Deltagarna i experimentet
fick lyssna till välkända melodier som avslutades med en felaktig ton, och de skulle försöka
leta rätt på den korrekta tonen. Melodierna de fick höra var ”Happy Birthday to You”, ”Jingle
Bells” och ”Three Blind Mice”. Jag skriver namnen på engelska då experimentet utfördes i
Australien, ett engelsktalande land. Han gjorde också detta experiment med en grupp av
normalhörande, för att kunna jämföra resultaten. Han upptäcker med denna undersökning att
CI-användarna hade avsevärt mycket svårare att hitta korrekt ton än de normalhörande.
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I Kapitel 6 tar Fearn upp tonala språk, och deras relation till användandet av CI. Han börjar
med att ge en introduktion till hur några typiska tonala språk fungerar. Dessa språk är
mandarin och kantonesiska, båda olika sorters kinesiska språk, och även thailändska. De
tonala språken har alltså lexikalisk mening i användandet av tonhöjd och förändring av
tonhöjd, vilket de flesta västerländska språk, som engelska, saknar. I engelska markeras t.ex.
istället en fråga genom att höja tonhöjden på slutet av en mening, men man kan ändå ofta
förstå att det är en fråga p.g.a. sammanhanget. I tonala språk kan ord eller stavelser som
annars är fonetiskt identiska förändra mening totalt p.g.a. tonen.
Då CI är en uppfinning som kommer från engelsktalande länder och hittills varit vanligast i
västerlandet, är det anpassat härefter. Då man befarar att tonhöjd inte förmedlas på ett
effektivt sätt, så är det lätt att göra hypotesen att tonala språk är svårare att förstå med CI.
Detta undersöker Fearn vad avser mandarin, kantonesiska och thailändska. Han kommer fram
till att en processorstrategi med variabel frekvens för att förmedla ton bör användas för att
kunna förstå tonala språk.
I Kapitel 7 undersöks skillnaden på hur CI-användare uppfattar komplexa toner jämfört
med rena toner. Med komplexa toner menas här toner från akustiska instrument, som piano,
som har många övertoner utöver grundtonen. Med rena toner menas elektroniskt framställda
sinustoner, som i princip saknar övertoner. Experimentet som görs här går ut på att
testpersonerna får lyssna på två toner och försöka säga om det var olika toner, och de får
försöka hitta den rätta tonen. Undersökningen görs med både komplexa och rena toner för att
kunna jämföra dessa två. Även normalhörande undersöktes. Det som framkommer av
undersökningen är att det är svårare för CI-användarna att höra vilket håll tonen rör sig åt när
det är olika toner för komplexa än för rena toner. De kan dock höra lika bra att det är olika
toner, men inte riktningen. Detta, sluts det till, beror på svårigheter att förmedla de långa
serierna av övertoner korrekt med bara plats-tonhöjd i CI:et. I Kapitel 8 görs ungefär samma
undersökning som i kapitel 7, fast med alternativa undersökningsmetoder. Resultaten är de
samma.
I kapitel 9 görs en beskrivning av hur den nya processorstrategin Music-L fungerar. Detta
är alltså den strategi som Fearn tagit fram, baserad på sina upptäckter som presenterats i
föregående kapitel 20 . Det som han inför i sin nya strategi är fem eller tio kanaler som opererar
under 1000 Hz (akustisk frekvens), med variabel elektrisk frekvens. Han har delat upp
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strategin i två likartade strategier Voc-L och Instrument-L, där Voc-L (som använder fem
variabla kanaler) är tänkt att fungera något bättre för tal.
I Kapitel 10 görs en redogörelse för pilotstudier av den nya strategin. Anledningen att han
inte gör en hel studie är att det tar såpass lång tid att det låg utanför Fearns doktorsavhandling.
Resultaten av undersökningen visar att den nya strategin ger en viss förbättring av
tonuppfattning, dock inte en slående. Studierna görs under en mycket begränsad tid, där de
som undersöks visar en ökning över tiden i sin uppfattning av ton. De anekdotiska utsagorna
från dem som medverkar i experimentet, ger dock mycket hopp för den nya strategin, då de är
mycket positiva.
Själva huvudsyftet med denna undersökning - att framställa en ny processorstrategi - hamnar
trots att den är mycket intressant, något utanför min undersökning. Dock är många av de
delresultat och -slutsatser av stor användning för min undersökning.
Den viktigaste aspekten av Fearns avhandling är hans undersökning av komplexa toner.
Liknande undersökningar har gjorts om toners klang, men det som han tar upp är originellt.
Hans slutsatser att det beror på att talprocessorerna feltolkar övertonerna och att tonerna
”delar” på sig ger en god vägledning till hur specialiserad musik bör produceras.

3.9. Effects of frequency, Instrumental Family, and Cochlear Implant type on
Timbre Recognition and appraisal
Gfeller et al. 2002

Denna undersökning handlar liksom ovan nämnda 21 om igenkännandet och gillandet av
instrumental klang. Undersökningen har till stor del gått till på samma sätt. Här undersöker
man dock i vilken mån frekvensområdet som instrumentet spelar i, vad det är för
instrumentfamilj, och vilken typ av implantat de hörs genom, påverkar resultaten.
Här har man också använt en ”tredimensionell” kvalitativ bedömning av de olika
instrumentklangerna. När deltagarna lyssnat på ljudet, har de försökt känna igen vad det är för
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instrument och angett i vilken mån de uppskattar ljudet. De har också blivit ombedda att
bedöma ljudets kvaliteter på tre olika skalor. Skalorna som de använt var compact-scattered,
dull-brilliant och empty-full 22 .
Materialet som deltagarna har fått lyssna på har varit riktiga instrument som spelats in.
Dessa var trumpet, trombon, flöjt, klarinett, saxofon, fiol, cello och piano. Dessa
representerade fyra olika instrumentfamiljer, och olika frekvensområden inom dessa familjer.
De olika frekvensområdena som grundtonerna spelade i var 131-262 Hz (lågt), 262-534
(medium) och 534-1068 (högt).
För den generella uppskattningen visade CI-bärare i högre grad att de uppskattade
instrument som spelade i lägre frekvenser är normalhörande.
Resultaten av den kvalitativa bedömningen av ljuden visade att personerna med CI hade en
benägenhet att öka egenskapen scattered vid en frekvensökning. Normalhörande beskrev
samma frekvensökning som en ökning av egenskapen ”brilliant”. ”Scattered” är alltså en
kvalitativt negativ egenskap, som innebär ett otrevligt ”brusigt” ljud. Resultaten visar att de
uppfattar ljudet som mer ”dull” än normalhörande med en ökning av frekvensen.
Den instrumentfamilj som fick mest negativa bedömningar i den tredimensionella skalan
var stråkinstrumenten. Piano var det instrument som fick mest positiva bedömningar.
Inga större skillnader märktes mellan de olika fabrikaten som figurerade i undersökningen.
Denna undersökning är till stor hjälp för mig i min undersökning, då den ger en vägledning
om vilka instrument och frekvensområden som är mest behagliga hörda genom CI.
Gfeller har själv gjort fler andra studier där klangen har stått i fokus. Att frekvens och
instrumentfamilj här får spela in gör denna undersökning gör denna undersökning originell.
Tillsammans med Loizou ger den en förhoppningsvis god vägledning för hur
frekvensspektrumet bör te sig i en musikproduktion för CI-bärare.
De kvalitativa egenskaper hos ljuduppfattningen är sådana som fastställts av andra
psykoakustiska undersökningar. Sådana skalor för att bedöma ljud, anser jag, är tämligen vaga
och flertydiga. Men i frånvaron av att kunna bedöma ljuds kvaliteter är de mest lämpliga.
Då undersökningen är relativt ny har den stor trovärdighet i hur det förhåller sig idag med
CI. De implantat och strategier som figurerar i undersökningen är sådana som fortfarande är
aktuella.
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3.10. The effects of Familiarity and Complexity on Appraisal of Complex Songs
by Cochlear Implant Recipients and Normal Hearing Adults
Gfeller et al. 2003

Detta är ännu en undersökning som undersöker hur “komplex” musik uppfattas av CIanvändare, och hur undersökningspersonerna påverkas av graden av hur bra man känner till
en låt. Här görs dock ingen undersökning av påverkan av träning, som i ovan nämnda
artikel 23 . Man har i denna studie dels utvecklat ett verktyg, ett datorprogram, för
undersökning av uppskattning av musik. Man har också gjort en undersökning om gillande av
komplexa låtar, med hjälp av verktyget. Utvecklingen av datorprogrammet kommer här inte
omnämnas.
Teorier angående uppfattningen av musikalisk komplexitet i allmänhet beskrivs till att
börja med i uppsatsen. Här talas det om ”objektiv” och ”subjektiv” komplexitet. Objektiv
komplexitet står här för någon form av mätbart värde som talar om variationen och måttet av
oförutsägbarhet i en viss musikaliskt stycke. Komplexiteten beror här på strukturen i musiken.
Subjektiv komplexitet innebär lyssnarens egen upplevda grad av komplexitet i en viss musik.
Denna subjektiva komplexitet beror på lyssnarens erfarenheter, och ju mer van en lyssnare
blir vid ett visst musikstycke eller musikstil, desto mindre blir graden av upplevd komplexitet.
Här tar man även upp att den subjektiva komplexiteten inte behöver vara något som absolut
bestämmer i vilken grad man uppskattar musik. Dock kan man se en viss tendens hos
normalhörande att föredra musik de uppfattar som havande en optimal grad av komplexitet.
Man tar också upp teorier som talar om vad som påverkar den subjektiva komplexiteten.
Dessa anses vara strukturella egenskaper hos själva musiken, lyssningssituationen (t.ex.
ljudkvalitet och sociala faktorer), individuella egenskaper hos lyssnaren (t.ex. hur god hörsel
man har, mogenhet och musikalisk träning) och erfarenhet av musiken (låten, musikstilen
osv).
Musiken man valt att använda som testmaterial är av genrerna pop, klassiskt och country &
western. Man har använt vanliga inspelningar från skivor i undersökningen. Man har noggrant
valt låtar som kan anses dels som välkända och dels okända. Inom varje genre har man också
valt låtar med olika grad av strukturell komplexitet.
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Deltagarna i undersökningen var personer med CI, men också en kontrollgrupp med
normalhörande. Bland deltagarna med CI användes flera olika fabrikat och
processorstrategier.
Skalorna man bett deltagarna att använda i sin bedömning av musiken har varit steglösa
och med begreppsparen ogillar-gillar och simpel-komplex. De fick också i en lista med låtar
som fanns med i undersökningen ange vilka de ansåg sig känna till.
Resultaten visar att de normalhörande har tydliga preferenser när det gäller genrer, och att
de föredrar det familjära framför det okända. Resultaten från CI-bärarna är mycket mer
spridda, vilket tyder på att de har svårt att särskilja de olika genrerna och att känna igen låtar
de känt till innan sin hörselförlust.
Forskarna ser i studien också att det finns en preferens hos både de normalhörande och
personerna med CI att uppskatta det som har en optimal komplexitet. Dock är det som
uppfattas som komplext annorlunda hos CI-användarna. De har en lägre tröskel för vad som
uppskattas som för komplext och därför ogillar. De tenderade att uppskatta musiken som var
enklare, pop och country & western. Detta tror forskarna beror framförallt på den tydliga
trumpulsen och sången som musiken innehåller. Då implantatet framförallt är byggt för att
göra tal tillgängligt, så är det nog sången som framförallt framgår i musiken.
Slutsatsen som dras i undersökningen är att det som påverkar CI-bärares subjektivt
upplevda komplexitet framförallt är avhängigt av implantatets design. Då ljudsignalen är så
pass förenklad som den är, blir det svårt för användarna av implantaten att uppfatta musiken
på ett normalt sätt. Det som framförallt behövs för att höja den musikaliska uppskattningen är
utveckling av CI.
Denna studie har, liksom den föregående som behandlar komplexitet, vikt för min
undersökning. Resultaten i denna undersökning är dock lite svårtolkade och lite för spridda.
Även om slutsatserna är lite dystra, att det är mycket svårt för CI-användare att uppfatta
musik normalt, så ger resultaten i alla fall en ledning i hur man kan göra musik för personer
med CI. Man bör definitivt tänka på att försöka göra musik som är enkel i sin uppbyggnad för
att det ska fungera väl för lyssning av CI-användare.
Huvudslutsatsen i den här undersökningen är också applicerbar på min undersökning. Den
säger något om hur CI-användare uppfattar musikalisk komplexitet jämfört med
normalhörande. Och då jag själv har normalhörsel måste jag kunna använda detta som
jämförelse vid en specialiserad musikproduktion.
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3.11. Compression – From cochlea to cochlear implants
P. Bacon et al. 2004

”Compression – From cochlea to cochlear implants” 24 är en bok som sammanfattar den
forskning som gjorts kring fenomenet cochleär kompression 25 . Detta är inte något som har
specifikt med CI att göra, men det sista kapitlet i boken, kapitel 6, handlar om detta fenomen
kopplat till CI.
Mycket som står i boken går utanför den här undersökningen, och kommer därför inte
nämnas. Kapitel 1 och kapitel 6 är de som jag koncentrerat mig på, och delvis kapitel 2.
Kapitel 1 i boken, skrivet av Bacon, är en kortare genomgång inom området cochleär
kompression. Det är den cochleära kompressionen som gör att människans hörbara dynamiska
omfång är så pass stort som det är. Människans dynamiska omfång i hörselsinnet är 120 dB
vid 1000 Hz, omfånget är olika beroende på akustisk frekvens. Man kan även uppfatta mycket
små förändringar i ljudstyrkan.
Då hörselorganets nervceller bara kan hantera ljud med omfånget 20-40 dB, har
hörselsinnets stora styrkemässiga omfång varit ett vetenskapligt problem. Svaret på problemet
är en form av kompression som sker i cochlean, cochleär kompression.
I cochlean finns både s.k. inre och yttre hårceller, och det är de inre hårcellerna som sätts i
rörelse av vätskan som fyller ut cochlean, och vidarebefordrar sin rörelse som elektriska
impulser via hörselnerverna till hjärnan. De yttre hårcellerna hjälper till att förstärka rörelsen,
vilket gör att svaga ljud kan vidarebefordras till hjärnan. Deras förstärkning sker
frekvensspecifikt, precis som de inre hårcellerna svarar på vissa frekvensband vid olika ställen
i cochlean. Deras förstärkning av ljudvibrationen är dock inte linjär, förstärkningen, eller den
resulterande ”utsignalen”, förminskas med insignalens styrka. Denna icke-linjärhet resulterar i
en kompressiv ”input-output”-kurva.
Denna kompression gör att ett större dynamiskt omfång ”pressas in” i det mer begränsade
omfånget i hörselnerven, och vi kan uppfatta allt från löv som faller till det rytande ljudet av
en jumbojet i flykt.
Oftast beror sensorineural hörselskada på att de yttre hårcellerna skadats, och det
dynamiska omfånget förminskats drastiskt, till den punkt att man har mycket grav
hörselnedsättning.
24
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Ett CI kopplar förbi cochlean och alla dess funktioner, inklusive den cochleära
kompressionen. Detta gör att man måste försöka att efterlikna denna kompression i
talprocessorn i implantatet, för att kunna ge bäraren ett normalt dynamiskt omfång. Det är
bl.a. detta som tas upp i kapitel 6, skrivet av Fan-Gang Zeng. Då det är svårt att simulera den
cochleära kompressionen, är det dynamiska omfånget hos en bärare av cochlea implantat trots
allt begränsat, jämfört med normalhörande. Istället för det normala omfånget på 120 dB har
en person med CI ett dynamiskt omfång med storleksordningen 10-30 dB.
Det mesta i denna bok är ointressant för min undersökning, då det framförallt handlar om
den cochleära kompressionen, och inte specifikt CI. En förståelse av den cochleära
kompressionen inte är helt nödvändig för att kunna besvara min frågeställning. Dock är den
en god grund för att förstå den stora skillnaden i dynamiskt omfång för normalhörande och
CI-bärare. Detta är anledningen till att jag har beskrivit kompressionen i korthet ovan.
Kapitel 6, som handlar om CI, handlar mest om att kunna använda den nya teknologin för
att förstå sig på den cochleära kompressionen. Därför faller mycket av även detta kapitel
utanför min studie. Eftersom jag har haft svårt att hitta information som specifikt behandlar
hur det dynamiska omfånget ser ut för personer med CI, har det som skrivs i denna bok stått
för detta.

3.12. Sammanfattningar

3.12.1. Tonhöjd

Den allra mesta forskningen kring musikalisk perception genom CI handlar om just tonhöjd.
Det är också en av de mest problematiska aspekterna av musik, när det hörs av en CIanvändare. När Gfeller och Lansig använde PMMA-metoden, som är ett standardiserat test av
musikalisk perception för flera olika grupper, visade det sig att CI-användare fick sämre
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resultat än normalhörande barn. Sedan denna undersökning gjordes har framsteg gjorts inom
CI, men resultaten är antagligen ganska talande för CI-användarnas tonuppfattning.
Som man kan se i Pijls 26 studie beror svårigheterna att uppfatta tonhöjd till stor del på
talprocessorn. Fearns slutsats om problemet blir i hans studie att komplexa toner gör
tonhöjden än svårare att uppfatta, då övertonernas tonhöjd misstolkas i förhållande till
grundtonen.
I Fujita & Ito 27 och Schulz & Kerber 28 görs undersökningar om hur stora skillnader i
tonsteg som personer med CI kan uppfatta. Deras resultat visar att CI-användare uppfattar
skillnad på toner sämre än normalhörande. Dock är deras slutsatser om hur stora tonsteg
personer med CI kan uppfatta något olika. I Fujita & Ito ser det ut som den minsta skillnaden i
tonsteg som CI-bärare kan uppfatta är någonstans mellan 5 och 12 semitoner. I Schulz och
Kerber är samma resultat 2-3 semitoner. Här finns alltså en viss osäkerhet, detta beror
antagligen på att deltagarantalet i dessa undersökningar är relativt lågt.

3.12.2. Rytm

Många undersökningar visar CI-användares uppfattning av rytm ofta är jämförbar med
normalhörandes. Detta kan man bl.a. se i Gfeller och Lansigs PMMA-undersökning, där små
skillnader i rytm är en av de saker som undersöks. Personer med CI uppvisar också en tendens
att föredra musik som har en tydlig trumrytm, vilket tyder på att musikalisk rytm förmedlas
tämligen odegraderat till lyssnaren.

3.12.3. Klang

Klang är ytterligare ett område som mycket av den musikaliska forskningen fokuserat sina
undersökningar på.
Fearn redovisar i sin avhandling en studie om hur personer med CI uppfattar komplexa
toner. Här visar det sig att CI-användare kan höra skillnad på två olika komplexa toner, men
har svårt att höra vad det är för ton. Detta tror Fearn beror på att implantatet misstolkar vissa
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av de många övertonerna i stimulin. Eftersom övertonerna är relaterade till grundtonen på
speciella sätt, gör denna misstolkning att det blir mycket svårt att kunna förstå vad det är för
ton som spelas. En del av deltagarna uppgav också att det kändes som tonerna ”delade” på
sig, vilket stöder teorin om att tonerna tolkas felaktigt av CI:n.
Även Gfeller har gjort undersökningar kring hur musikalisk klang fungerar vid lyssning
med CI. Personer med CI implanterat har tämligen svårt att känna igen och höra skillnad på
olika instrumentklanger. Detta tror man beror på att implantaten inte kan ge tillräcklig ljudlig
information för igenkänning. CI-användares uppskattning av olika instrumentklanger är något
lägre än för normalhörande. Dock är inte denna skillnad av samma storleksordning som
skillnaden i igenkänning. När det gäller det spektrala innehållet i instrumentklanger verkar CIbärare känna motvilja mot klanger med ett högt frekvensinnehåll, på ett mer markant sätt än
normalhörande.

3.12.4. Dynamiskt omfång

Trots att dynamik är en ofrånkomligt musikalisk parameter, har ingen av den forskning som
gjorts kring musik och CI undersökt detta. Dock står det relativt klart att en person med CI har
ett begränsat dynamiskt omfång i jämförelse med normalhörande. I Bacon 29 kan man läsa att
en normalhörande har ett styrkemässigt omfång runt 120 dB, medan en CI-bärare har runt 1030 dB. Som flera andra hörselmässiga egenskaper som CI har, är skillnaderna mellan
individer större än mellan normalhörande. I talprocessorn ställer man in i vilken mån varje
frekvensband komprimeras, och detta påverkar självklart hur svaga och starka ljud personen
kan uppfatta.

3.12.5. Frekvensomfång

Detta är ännu ett område där det har varit svårt att få ut information genom den befintliga
forskningen. Då detta påverkar hur musik bör produceras för CI-användare var det av stor vikt
att undersöka vilka frekvenser en person med CI kan uppfatta. Denna information kunde jag
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finna i viss mån i Loizou 30 . Här framkom att olika fabrikat och olika processorstrategier
skilde sig ganska mycket från varandra. Bredden på frekvensomfånget verkade till viss del
bero på åldern på tekniken. CA, som är en av de äldre strategier som fortfarande används,
sträckte sig mellan 0,25 – 4 kHz. SPEAK, en av de nyare strategierna hade däremot ett
bredare frekvensomfång på ca 0,1 – 15 kHz.
Då ett bredare frekvensomfång är positivt för ökad taluppfattning, verkar detta vara något
som utvecklas med nya implantat. Detta är självklart också bra för musikalisk perception.

3.12.6. Musikalisk komplexitet

Musikalisk komplexitet skall skiljas från toners komplexitet. Med toners komplexitet menar
jag här toner som består av ett brett register av övertoner, till skillnad från elektroniskt
framställda rena toner. Musikalisk komplexitet betyder här en komplexitet som har att göra
med uppbyggnaden av ett stycke, en låt osv.
Musikalisk komplexitet är en egenskap som i hög grad inte bara påverkar CI-användares
uppskattning, utan allas uppskattning av musik. Man tenderar att föredra musik som man
uppfattar som att den har en ”optimal komplexitet”. Denna komplexitet som man uppfattar
beror till stor del på individuella, subjektiva egenskaper, som t.ex. vana vid musiken osv. CIanvändare uppvisar en tendens att ha en lägre tröskel för vad som uppfattas som optimalt
komplex musik. Detta antas bero på den degraderade ljudsignal som når åhöraren. Dock kan
denna tröskel för hur komplex man uppfattar musik höjas med hjälp av fokuserad träning.

3.12.7. Skillnad på fabrikat

I många av bl.a. Gfellers undersökningar har man sett till att studera hur skillnad på fabrikat
och strategi påverkar resultaten. Här har man sett vissa små skillnader, men inga stora
skillnader på musikaliskt uppfattning. Resultaten från undersökningarna är ofta snarlika
mellan olika fabrikat, vilket gör att man inte kan favorisera vissa fabrikat för musiklyssning.
Dock säger undersökningarna inte mycket om de kvalitativa skillnader i hörselupplevelsen
som kan finnas mellan olika fabrikat. Även om en sinnlig upplevelse är mycket svår att
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förmedla till en annan person, skulle man kunna göra någon form av undersökning om hur
ljud ter sig med de olika implantaten.
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4. Idéer till specialiserade musikinspelningar

En vanlig beskrivning av CI är att det fungerar som en flaskhals för ljudet som användarna
ska uppfatta. Detta gäller som framgår av föregående kapitel synnerligen för musik. Därför
finns det anledning att finna en metod för att skapa musikproduktioner som är
specialanpassade för personer med CI.
Här följer mina idéer om vad man bör tänka på när man skapar musik som är menad för
lyssning av CI-användare. Dessa idéer är baserade på den information som framkommit från
föregående kapitels litteraturundersökning. De olika egenskaperna är inspirerade av det som
framkommit i föregående kapitel, och utifrån min uppfattning av viktiga musikaliska
egenskaper.

4.1. Stereo/mono

En av de mest markanta skillnaderna mellan CI-användares och normalhörandes hörsel är att
CI-användare för det allra mesta bara hör med ena örat. Det är fullt möjligt att operera in två
ett implantat på vartdera örat, men oftast görs inte detta p.g.a. kostnaden. Detta gör att man
inte bör göra producera musikinspelningar i stereo, utan helt och hållet i mono, då
stereobilden ändå inte uppfattas av målgruppen. Vidare skulle en stereomix göra att musiken
skulle förändras om lyssnaren flyttade huvudet eller liknande.
Vid monomixning av musikinspelningar för CI-användare skulle det också vara en poäng
att endast använda en högtalare. Om bara en högtalare användes skulle fasutsläckningar
mellan högtalarna undvikas. Personer med CI skulle heller inte uppfatta den centrerade
fantombilden på samma sätt som normalhörande, då de saknar stereohörande. För detta kan
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helt vanlig apparatur användas som för uppspelning, dock med skillnaden att endast en
högtalare låter. En standard för vilken högtalare som används skulle kunna vara att alltid
använda vänsterkanalen.

4.2. Tonhöjd

De undersökningar som inriktat sig på musik och CI har framförallt studerat hur tonhöjden
uppfattas genom ett CI. Uppfattningen av tonhöjd är definitivt inte den samma som för
normalhörande. Som man kan se i Pijl 1997 beror problemet med tonuppfattningen till stor
del på talprocessorn. Anledningen till detta är att processorstrategierna som finns till största
del är menade att förmedla tal, och lätt kan misstolka en musikalisk signal.
Något som bör påverka skapande musik för CI-användare är att deras ”tonupplösning”
tenderar att vara väsentligt mycket lägre än för normalhörande. Med tonupplösning menar jag
här i vilken mån man kan uppfatta skillnader i tonhöjder. Personer som saknar hörselskada
kan uppfatta skillnader på mindre än en halvton. Som visades i Fujita & Ito 31 är den skillnad
som CI-användare kan uppfatta ett flertal halvtoner. Man kunde även i Schulz & Kerber 32 se
att tonupplösningen för CI-användare är lägre än för normalhörande. Dessa två studier har
relativt olika resultat gällandes tonupplösningen. Undersökningarna har gått till på olika sätt
och med ett litet antal deltagare. Det är därför svårt att dra några definitiva slutsatser om exakt
vilka intervall som CI-användare kan uppfatta.
Det man kan se är att man alltså bör försöka använda större intervall mellan toner när man
komponerar musik ämnad för CI-användare. Vidare bör melodierna vara tämligen enkla och
repetitiva, så att lyssnaren får möjlighet att uppfatta melodin ordentligt, genom invänjning.
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4.3. Klang

Man kan se att de två musikaliska egenskaperna tonhöjd och klang är kopplade till varandra 33 .
Fearns slutsats av undersökningen i kap. 7 i sin doktorsavhandling är att komplexa toner
påverkar hur användare med CI uppfattar den spelade tonen. Han sluter sig till att detta beror
på att övertonsserierna lätt kan misstolkas av talprocessorn. Detta fann han även stöd från i
deltagarnas uttalanden om att toner i musik hade en benägenhet att ”dela” på sig. För att
använda dessa fynd i producerandet av musik bör man se till att tonerna musiken består av har
korta övertonsserier, för att talprocessorn inte ska misstolka detta. Jag tror att man inte bör
använda helt rena sinustoner alltför mycket, i alla fall inte endast, för att undvika att all musik
låter likadan. Fearn skriver också att grundtonen är av stor vikt för hur personer med CI
uppfattar tonen i en komplex ton. Normalhörande kan uppfatta grundtonen i en komplex ton
utan att grundtonen är starkast i tonserien eller är närvarande över huvud taget. Detta är något
som används i producerande av musikinspelningar mer eller mindre medvetet. Det här
psykoakustiska fenomenet fungerar antagligen inte alls för personer med CI-implantat, varför
man måste se till att grundtonen alltid är närvarande och är starkast tonserien.
Eftersom det inte går att kontrollera hur övertonerna i instrument ter sig rent akustiskt får
man göra detta på elektronisk väg. Ett sätt skulle kunna vara att endast använda elektroniskt
genererade toner från synthesizers. Men för att behålla någon form av naturlighet skulle en
annan möjlighet vara att använda inspelade toner från akustiska instrument inlagda i en
sampler. Här har man möjlighet att kontrollera övertonsserien i enskilda toner från
instrumentet, med equalizer osv. Detta vore att föredra framför att påverka övertonerna i en
inspelning av en hel melodi, då man inte kan kontrollera enskilda toner.
Gfellers undersökning från 2002 visar också i vilka frekvensområden man bör placera sina
toner och övertoner. Denna studie visar tydligt att CI-användare mer markant föredrar och kan
höra skillnad på toner i lägre frekvensområden än normalhörande. Det instrument som
personerna med CI- tyckte bäst om var piano och det som de ogillade mest var
stråkinstrument. Stråkar har en övertonsserie som går högre upp och som är mer dominant än
piano. Man bör med andra ord undvika att musiken innehåller för mycket höga frekvenser.
Det höga frekvensomfånget i studien var upp till ca 1000 Hz. Dock skall man här ta med i
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beräkningen att det användes normala akustiska instrument med sina övertoner intakta. Därför
torde det vara möjligt att använda grundtoner upp till 1000 Hz, bara de inte innehåller
övertoner som sträcker sig för högt upp i spektrumet.

4.4. Dynamik

Ytterligare en stor skillnad i hörandet för CI-användare är deras dynamiska omfång.
Normalhörande kan höra allt från mycket svaga till öronbedövande ljud, med ett omfång på
120 dB. Det omfång av ljudstyrka som ett CI ger har inte undersökts i den forskning som
behandlar musikalisk perception. Och exakt hur stort det är verkar bero till stor del på
individen, men av en mycket mindre storleksordning än personer med normal hörsel. Det man
kan utläsa i Bacon 34 är att det dynamiska omfånget är ca 10-30 dB.
Mycket av dagens musik lägger tämligen liten vikt vid att använda dynamiska förändringar
som musikaliskt grepp. Detta är till viss del en anpassning till att göra den så hörbar som
möjligt i alla möjliga sorters ljudmiljöer. När mycket oljud hörs samtidigt som musiken
försvinner för låga ljud i det omkringvarande oljudet. Ett exempel på detta är lyssning på
musik i bil, där det är tämligen svårt att lyssna på t.ex. klassisk musik (där dynamik är högt
värderat).
Trots det, bör man tänka på att se till att musik som görs för lyssning i CI inte är alltför
dynamisk. Självklart kan man använda ett visst mått av dynamik, men se till att skillnaderna
inte blir alltför stora.
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4.5. Frekvensomfång

Detta är heller inte ett område som undersökts i musikstudierna. Frekvensomfånget är förstås
en mycket viktig aspekt av musik, då olika musik kan variera i bredden och placering av
frekvenser osv.
Om man ser på Loizous redovisning av olika talprocessorer, kan de ge en fingervisning om
hur CI-användares frekvensomfång ter sig. Här ser man dock att de strategier som används
idag är ganska olika i vilka frekvensområden de använder sig av. Medan CA bara går upp till
4 Hz, når SPEAK upp till runt 15 kHz. Vidare lägger Loizou vikt vid att mycket mer än
implantatets design påverkar vilka frekvenser som CI-bäraren över huvud taget kan uppfatta.
Detta beror bl.a. på naturen av hörselskadan, hur mycket hörselnerver som finns att stimulera
osv.
Allt detta gör att de frekvenser olika CI-användare kan uppfatta antagligen är ganska
spridda. Som nämnts tidigare har högre frekvenser uppfattats som obehagligare för personer
med CI. Jag tror att man bör hålla sig i området kring 200 till 5000 Hz för att göra musik som
skall lyssnas på av personer med CI.

4.6. Rumsklang

I den mesta musik använder man sig av syntetiska sätt att ska ett djup och ”rumskänsla” i
musiken. Till detta använder man oftast reverb, men också delay och fasförskjutningar, mm.
Detta bör undvikas när man producerar speciell musik för CI-användare. Anledningen till
detta är att denna rumskänsla antagligen är tämligen svår att uppfatta och att den mest bidrar
till att göra musiken otydlig. Alla undersökningar som gjorts med deltagare bärandes CI, har
skett i akustiskt kontrollerade miljöer. Man har använt rum där det inte funnits mycket
reflektioner, för att inte göra ljudstimulin otydlig.
Man kommer inte att kunna kontrollera vad för miljö specialproducerad musik kommer
avlyssnas i. Miljöerna kommer antagligen ofta ha en rumsklang, med olika grad av

45

reflektioner osv. Därför är det bra att undvika att använda sig av syntetiskt rum i första ledet,
musikinspelningen.
En annan anledning till att syntetiska rumsprocessorer bör undvikas är det ovan nämnda
faktumet att personer med CI allra oftast saknar bilateralt hörande. Bilateralt- eller
stereohörande gör bl.a. att man skilja på en ljudkälla och reflektionerna av denna i ett rum.
Om bilateralt hörande saknas kan man inte göra denna urskiljning lika effektivt. Detta gör att
reflektionerna i ett rum kan göra ljudet otydligt. Vid användning av reverb, som är det
vanligaste sättet att skapa syntetiskt rum i en musikinspelning, använder man sig av
människans bilaterala hörande genom att reverbet är i stereo. Eftersom CI-användare har
monofoniskt hörande och även inspelningarna böra vara i mono (se ovan) kan reverb skapa
otydlighet i inspelningen.
Alla dessa egenskaper som syntetisk rumsklang har, och den inverkan som den har på
lyssning med CI, gäller också självklart för inspelat naturlig rumsklang. Musiken bör alltså
spelas in i ett rum som har mycket litet egen efterklang.

4.7. Direktpåverkan av implanterade elektroder för att skapa musik

Många undersökningar av hur CI fungerar med musik har gjort detta med en direktpåverkan
av elektroderna, tex Pijls 35 . Här har de har kunnat kontrollera exakt på vilket sätt elektroderna
påverkar hörselnerverna. I Pijls studie har musikalisk stimuli både presenterats genom
direktpåverkan och akustiskt. Här visas det att uppfattningen av ton är väsentligt bättre för
direktpåverkan än för den akustiska motsvarigheten.
Dessa resultat gav mig ännu en idé för hur man skulle kunna göra musik speciellt för CI.
Kanske skulle man kunna tillverka ett datorprogram eller liknande som på ett enkelt sätt
skulle kunna kontrollera elektrodernas påverkan av hörselnerven. Här skulle man t.ex. kunna
styra påverkan med MIDI, eller liknande, för att kunna skapa musik ”inne i” implantatet,
oberoende av talprocessorn. P.g.a. den kontroll av implantatet man skulle få genom detta,
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skulle det antagligen vara möjligt att inte bara framkalla rena toner, utan även övertoner, för
att framkalla olika musikaliska klanger.
Detta är än så länge endast en idé från min sida, som självklart skulle behöva överseende
av personer kunniga på djupet om tekniken osv. Även fler studier och utvecklingsforskning
krävs självklart.
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5. Diskussion

De personer som skulle vara mest lämpade att skapa musik för lyssning med CI vore ju
självklart personer som själva har CI. Som jag tidigare tagit upp är det i princip omöjligt för
normalhörande att förstå hur ljudvärlden ter sig för CI-användare, trots att man kan använda
simuleringar o.s.v. De personer som hör ljud med CI, kan ju självklart förstå sig på andra
personer med CI bättre. Skillnaden mellan hur ljudet uppfattas mellan olika individer verkar
vara större än mellan normalhörande. Trots detta ligger förståelsehorisonten mellan CIanvändare närmare varandra än mellan CI-användare och normalhörande.
En användare av CI med en gedigen förståelse av akustik, musik o.s.v., skulle vara lämpad
för att skapa musik för CI. Min undersökning skulle förhoppningsvis ändå vara till viss hjälp
för denna person.
En aspekt av musik som framförallt Gfeller ofta tar upp är den sociala roll som musiken ofta
spelar. Musik figurerar ofta och har en central roll i sociala sammanhang. I den specialiserade
musiken kan många av dessa sociala aspekter gå förlorade, framförallt mellan normalhörande
och CI-användare. Musiken skulle antagligen låta något underlig för personer utan CI, och
blir mer en angelägenhet för CI-användare.
Självklart är det allra viktigaste att utveckla implantaten, och andra metoder för att
motverka dövhet och hörselskador. Denna utveckling går framåt, CI är endast en runt 40 år
gammal företeelse, och har många år framför sig till perfektion. När hörselskadade kan få en
fullgod hörsel tillbaka kan en musikalisk upplevelse upplevas helt tillsammans med
normalhörande. Jag ville med denna undersökning göra musikalisk lyssning mer njutningsbar
för personer med CI i dagsläget, på det sätt som jag är kapabel till.
I alla studier som jag har tagit upp, har deltagarna med CI varit vuxna med postlingvistisk
hörselnedsättning. Endast en av undersökningarna har haft personer med prelingvistisk
hörselnedsättning med, och här har inte det räknats med i resultaten och slutsaterna. Jag vet
48

inte exakt varför det är på detta sätt. Men jag antar att det beror på att CI och framförallt
implantering på mycket unga barn är ett relativt ungt fenomen. På grund av detta har de
personer som har fått CI inopererat som spädbarn fortfarande idag en mycket låg ålder.
Forskarna har antagligen valt endast vuxna med postlingvistisk hörselnedsättning för att de
olika testerna skulle vara för krävande för unga barn.
Vidare gör det faktum att hörselnedsättningen är postlingvistisk att deltagarna kan jämföra
sina nya hörupplevelser med de gamla. Detta är till stor hjälp vid de olika undersökningarna.
Frågan som här uppkommer är om studiernas resultat är möjliga att applicera på alla
personer med CI. Denna fråga gäller i förlängningen självklart också min undersökning. Då
man använder samma implantat oberoende av om hörselnedsättningen är pre- eller
postlingvistisk borde det vara möjligt. Dock anpassar sig nervsystemet och hjärnan bättre till
implantatet om det opereras in vid mycket låg ålder. Detta kan naturligtvis göra skillnad på ur
väl implantatet fungerar, emellertid gör detta antagligen att hörseln fungerar bättre.
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