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Sammanfattning 

Denna explorativa studie hade syftet att undersöka om antalet uppmätta frekvenser på 

obehagskurvan påverkar maximum power output (MPO) vid anpassning av hörapparater samt 

att se om det finns någon skillnad i det avseendet mellan olika hörapparattillverkare. Inom 

audiologin har det länge diskuterats huruvida obehagsmätning är en nödvändig mätning vid 

bestämmandet av MPO. Vissa ansåg att mätningen var onödig med motiveringen att det fanns 

likheter mellan obehagsnivåer inom samma typ och grad av hörselnedsättning. Obehagsnivåer 

kunde av den anledningen skattas fram och uppgavs passa majoriteten av hörselskadade 

personer. Andra ansåg att mätningen var nödvändig och att skattning av obehagsnivåer bör 

undvikas. Detta motiverades med att obehagsnivåer varierade inom samma typ och grad av 

hörselnedsättning. I denna studie anpassades hörapparater från olika märken med audiogram 

av olika grad av sensorineural hörselnedsättning. Hörselnedsättningarna försågs med olika 

obehagskurvor, dessa var försedda med olika antal uppmätta frekvenser. Resultatet av denna 

studie visade att obehagskurvan kan påverka MPO, det råder dock skillnad mellan olika 

tillverkare. För tillverkare som påverkas av obehagskurvan kan skillnaden på MPO mellan att 

använda och att inte använda obehagskurva bli stor, dock verkar antalet uppmätta frekvenser 

vara mindre viktigt. 

 

 

Sökord: Maximum power output, obehagsmätning 



Arbetsfördelning 
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Bakgrund 

 

Ljud 
Ljud är ett fenomen som beskrivs med bland annat frekvens och amplitud (DeBonis & 

Donohue, 2008; Dillon, 2012; Emanuel & Letowski, 2009). Frekvens beskriver antalet 

svängningar per sekund och mäts i Hertz (Hz) (DeBonis & Donohue, 2008; Hewlett & Beck, 

2006; Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007). Ju fler svängningar per sekund desto högre 

frekvens och ljusare ton. Det mänskliga örat uppfattar frekvenser mellan 20 Hz till 20 000 Hz 

(Arlinger, 2007; Henriksson & Rasmusson, 2007; Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007). 

Ljud i vardagen är komplexa, detta innebär att ljudet består av två eller flera olika frekvenser 

sammanslaget (DeBonis & Donohue, 2008; Emanuel & Letowski, 2009; Gelfand, 2009). 

Amplituden beskriver ljudets styrka och mäts i decibel (dB). Decibelskalan är en relativ skala. 

Detta innebär att decibelskalan bygger på jämförelser med en referenspunkt för att kunna 

beskriva ett värde av amplituden (DeBonis & Donohue, 2008; Emanuel & Letowski, 2009; 

Roeser et al., 2007). Ett standardiserat sätt att mäta ett faktiskt värde på amplituden är att mäta 

ljudtrycksnivån, dB Sound Pressure Level (dB SPL). Referenspunkten för dB SPL är det 

svagaste ljudtrycket människan kan höra (DeBonis & Donohue, 2008; Emanuel & Letowski, 

2009; Roeser et al., 2007). Denna referenspunkt togs fram genom studier på 1930-talet och 

gäller för frekvenser mellan 1000 till 4000 Hz (Yost, 2007). Decibelskalan är uppbyggd på 

logaritmiskt sätt. Detta innebär att ett ljudtryck på 60 dB SPL är 1000 gånger starkare än det 

svagaste ljudtrycket människan kan höra. En fördubbling av ljudintensiteten innebär en 

ökning av ljudnivån med 3 dB (Emanuel & Letowski, 2009; Hörsellinjen, 2013). Detta 

innebär att en fördubbling av ljudintensiteten vid 60 dB SPL ger en ljudnivå på 63 dB SPL. 

 

 

Att höra ljud 
Arlinger (2007) skriver att “Med hörtröskel avses det svagaste ljudet en person kan höra (s 

46).” Den definitionen ges även av till exempel DeBonis och Donohue (2008), Roeser et al. 

(2007) och Gelfand (2009). Hörtröskeln är frekvensberoende, vilket innebär att den infaller 

vid olika amplituder för olika frekvenser. För en person med oskadad hörsel krävs det 

generellt högre amplitud för mörka toner för att de ska vara hörbara (Arlinger, 2007; Gelfand, 

2009; Roeser et al., 2007). För att få en användbar skala vid hörselmätningar och 

hörapparatutprovning används hörtröskeln för varje specifik frekvens som referensnivå. 

Denna skala kallas hörselnivå, dB Hearing Level (dB HL) (Arlinger, 2007; Gelfand, 2009; 

Roeser et al., 2007). Skalan har tagits fram genom att bilda medelvärden över hörtrösklar från 

många unga öronfriska personer, där 0 dB HL motsvarar normal hörtröskel (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2003).  

 

Dynamikområde definieras som området mellan hörtröskeln och den nivå där ljud blir 

obehagligt starka (t.ex. Dillon, 2012; Roeser et al., 2007; Smeds och Leijon, 2000). Det råder 

delade meningar om hur stort dynamikområdet är för normalhörande personer. Arlinger 

(2007) och Roeser et al. (2007) anger att en person i 20-års ålder med oskadad hörsel har ett 

dynamikområde på 120 dB för frekvenser mellan 100 Hz till 8000 Hz. Sherlock och Formby 

(2005) ifrågasätter det områdets storlek med motiveringen att det saknas enhetlig forskning 

som tyder på detta. Davis (1970) (refererad i Sherlock & Formby, 2005) hävdar att 

dynamikområdet för normalhörande personer ligger mellan 108 - 112 dB för frekvenser 

mellan 500 - 4000 Hz. Sherlock och Formby (2005) menar att dynamikområdet för 

normalhörande personer ligger mellan 93 - 95 dB för frekvenser mellan 500-4000 Hz. 
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Vid hörselmätning antecknas resultatet i ett audiogram. Audiogrammet inkluderar signaler 

med frekvenser mellan 125 - 8000 Hz med amplitud mellan 0 - 120 dB HL (Arlinger, 2007; 

DeBonis & Donohue, 2008; Gelfand, 2009). 

 

Obehagsnivå 
Obehagsnivå definieras av Arlinger (2007) som den högsta nivå där ljudet enbart ger en 

ljudupplevelse. Blir ljudet starkare uppstår även andra upplevelser som fysiskt obehag och 

smärta. Enligt Filion och Margolis (1992) beskrevs obehagsnivå och dess betydelse första 

gången av Carhart 1946. Ett par år tidigare, 1944, beskrev Watson (citerad i Punch, Joseph & 

Rakerd, 2004) att obehagsmätning kunde användas vid undersökning av recruitment. Vidare 

beskriver Punch et al. (2004) att forskare från början avsåg att använda obehagsmätning för 

att diagnostisera olika typer av hörselnedsättning. Idag är syftet med mätning av 

obehagsnivån att ta reda på patientens dynamikområde i delar av frekvensområdet samt att 

använda dessa värden för att motverka att hörapparaten förstärker ljud starkare än 

obehagsnivån (Arlinger, 2007; Punch et al., 2004; Smeds & Leijon, 2000).  

 

Filion och Margolis (1992) förklarar att det finns olika metoder att mäta obehagsnivån. 

Grundprincipen är att patienten får höra signaler som blir starkare och starkare och att 

patienten ska säga ifrån när en signal blir obehagligt stark. Signaler som kan användas är rena 

toner, tal eller bullersignal. Inom klinisk verksamhet i Sverige mäts obehag med rena toner på 

en eller flera av frekvenserna: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 och 4000 Hz (SAME, 1996). 

 

För normalhörande personer ligger obehagsnivån vanligen 100-120 dB över hörtröskeln 

(Arlinger, 2007; Gelfand, 2009; Punch et al., 2004). Låga uppmätta obehagsnivåer kan tyda 

på hyperacusis. Hyperacusis innebär känslighet, motvilja eller intolerans mot vardagsljud 

(Arlinger, 2007; Gelfand, 2009; Roeseret al., 2007). Recruitment är onormal hörstyrketillväxt, 

vilket innebär att ljudstyrkan snabbt kan bli obehagligt hög vid liten nivåökning (Arlinger, 

2007; Yost, 2007, Gelfand, 2009).   

 

Hörselskada 
Enligt Statistiska centralbyrån (2014) hade cirka 1,3 miljoner personer i Sverige år 2012-2013 

hörselnedsättning. Hörselnedsättningen ökar med stigande ålder. Cirka 629 000 personer över 

65 år har en hörselnedsättning. 

 

Tre begrepp beskriver en hörselnedsättning i grova drag: art, grad och typ. Alla tre kan utläsas 

i audiogrammet. Art beskriver vilka frekvenser som är påverkade (American Speech- 

Language- Hearing Association, 2011; Roeser et al., 2007). Det finns nio arter av 

hörselnedsättning, däribland sluttande i diskanten (Roeser et al., 2007). Sluttande i diskanten 

betyder att de höga frekvenserna är mer påverkade av hörselnedsättningen jämfört med de 

låga frekvenserna. Graden beskriver omfattningen av hörselnedsättningen baserat av 

medelvärde för frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz, tonmedelvärde 4 (TMV4) eller 

frekvenserna 500. 100 och 2000 Hz, tonmedelvärde 3 (TMV3). (Arlinger, 2007; Gelfand, 

2009; Roeser et al., 2007). Graderna av hörselnedsättning delas in mild-, måttlig-, grav- och 

uttalad hörselnedsättning eller klassificeras som dövhet. Den exakta indelningen av grad 

varierar lite i litteraturen, se tabell 1. 
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             Tabell 1. Gradindelning av hörselnedsättning 

 

Grad / 

Referens 

Mild 

(dB HL) 

Måttlig 

(dB HL) 

Grav 

(dB HL) 

Uttalad 

(dB HL) 

Dövhet 

(dB HL) 

Gelfand 

(2009) 

(TMV3) 

26-40 41-55 56-70 71-90 >91 

Arlinger 

(2007) 

(TMV4) 

26-40 41-60  61-80 >80 

Roeser et 

al. (2007) 

(TMV3) 

26-40 41-55 56-70 71-90 >91 

 

Typen beskriver var skadan sitter i hörselsystemet. De tre typerna av hörselnedsättning som 

kan avläsas i ett audiogram är konduktiv, sensorineural och kombinerad hörselnedsättning. 

Konduktiv hörselnedsättning innebär att skadan sitter i hörselgången eller i mellanörat. Vid en 

sensorineural hörselnedsättning sitter skadan i innerörat eller i övergången till hörselnerven. 

Personer med sensorineural hörselnedsättning kan även ha recruitment (Arlinger, 2007; 

Gelfand, 2009; Yost, 2007). Kombinerad hörselnedsättning har både en konduktiv och en 

sensorineural komponent (DeBonis & Donohue, 2008; Gelfand, 2009; Roeser et al., 2007). 

 

Dillon (2012) anger att sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste hörselnedsättningen. 

Socialstyrelsen (2009) anger att den vanligaste hörselskadan hos Svenska befolkningen är 

åldersrelaterad hörselnedsättning. Åldersrelaterad hörselnedsättning orsakas av succesiva 

åldersbetingande förändringar av hörselorganet i innerörat. Åldersrelaterad hörselnedsättning 

är en sensorineural hörselnedsättning som är sluttande i diskanten med störst försämring av 

hörseln vid frekvenserna 2000 Hz och uppåt (Arlinger, 2007; DeBonis & Donohue, 2008; 

Roeser et al., 2007). 

 

Hörapparater 
Hörapparater är exempel på tekniska hjälpmedel vilka kan användas som kompensation vid 

hörselnedsättning (Arlinger, 2007; DeBonis & Donohue, 2008; Maltby, 2002). Dillon (2012), 

Arlinger (2007) samt DeBonis och Donohue (2008) anger att hörapparat används för att 

minska de problem en hörselskada orsakar och på så sätt kan livskvalitén för personer med 

skadad hörsel förbättras. Kompensationen sker genom att hörapparaten förstärker de ljud 

vilka hörselskadan omfattar (Arlinger, 2007; Dillon, 2012; Gelfand, 2009). Det finns olika 

modeller av hörapparater. Namnet på modellen beskriver var vid örat hörapparaten sitter. 

Dillon (2012), Arlinger (2007) och Gelfand (2009) beskriver modellerna kanalapparater, allt i 

örat- apparat (IÖ) och bakom-örat-apparat (BÖ). Kanalapparater är de minsta hörapparaterna, 

dessa sitter enbart i hörselgången. IÖ sitter både i hörselgången och i conchan. BÖ finns i 

olika varianter. Grundprincipen för BÖ är att hörapparaten sitter bakom ytterörat och att ljudet 

leds till hörselgången via en plastslang. Arlinger (2007) anger att BÖ är den vanligaste 

hörapparaten i Norden.  

 

Även om hörapparater ser olika ut delar de en gemensam grundstruktur. Dillon (2012), 

Arlinger (2007) och Gelfand (2009) beskriver att alla hörapparater består av en eller flera 

mikrofoner, förstärkare, batterier samt högtalare. Förstärkning mäts i dB (Arlinger, 2007; 

DeBonis & Donohue, 2008; Maltby, 2002). Förstärkningen är olika beroende på signalens 



4 
 

momentana egenskaper för till exempel frekvens och amplitud, så kallad olinjär 

signalbehandling. Olinjär signalbehandling i hörapparater innebär att svaga ljud förstärks 

mest medan förstärkningen blir mindre ju starkare ljudnivån blir (Arlinger, 2007). Varje 

hörapparats förstärkning anpassas till patientens hörsel, detta heter preskriptionsmetod 

(Dillon, 2012; Maltby, 2002). Det finns olika preskriptionsmetoder vilka alla syftar till att ge 

hörapparatanvändaren bästa möjliga ljudupplevelse (Dillon, 2012; Maltby, 2002). 

Förstärkningen påverkas även av insatsen, den delen som sitter i conchan och hörselgången 

(Dillon, 2012; DeBonis & Donohue, 2008; Maltby, 2002). Insatsen ska anpassas efter 

personens hörselnedsättning för att uppnå optimal förstärkning (DeBonis & Donohue, 2008; 

Dillon, 2012; Maltby, 2002). 

 

Hörapparatens maximala ljudstyrka 

I preskriptionsmetoden ingår att bestämma den maximala ljudstyrkan en hörapparat skapar 

(Mackersie, 2007; Maltby, 2002). En benämning på den maximala ljudstyrkan är maximum 

power output (MPO). Andra benämningar på den maximala ljudstyrkan är maximum output, 

output sound pressure level vid insignal på 90 dB SPL eller saturation sound pressure level 

(Valente, Hosford- Dunn & Roeser, 2007; DeBonis & Donohue, 2008; Maltby, 2002). 

 

Vid anpassning av hörapparater är det viktigt att MPO inte överstiger obehagsnivån (Valente 

et al., 2007; DeBonis & Donohue, 2008; Kuk, Peeters, Lau & Korhonen, 2011). Samtidigt är 

det viktigt att utnyttja patientens hela dynamikområde (Kuk et al., 2011). Mackersie (2007) 

samt Mueller och Bentler (2005) anger att för högt ljud resulterar i missnöje hos majoriteten 

av hörapparatanvändare. Om ljudet överskrider obehagsnivån kan det leda till minskad 

hörapparatanvändning på grund av minskad komfort (DeBonis & Donohue, 2008; Smeds & 

Leijon, 2000). Franks och Beckaman (1985) citerade i Mueller och Bentler (2005) menar att 

för starkt ljud var den vanligaste anledningen till att hörselskadade personer inte använde sina 

hörapparater. I en studie av Dillon (1984) refererad i Mackersie (2007) visades att de patienter 

som var nöjda med förstärkningen i sina hörapparater hade MPO i närheten av obehagsnivån. 

De patienter som inte var nöjda hade MPO en bit över obehagsnivån. Samtidigt framhäver 

Kuk et al. (2011), Mueller och Bentler (2005) samt Mackersie (2007) att för lågt satt MPO 

kan leda till att hörapparaten inte ger tillräcklig förstärkning vilket kan leda till minskad nytta 

av hörapparaten. 

Valente et al. (2008) beskriver två metoder för att bestämma MPO. Den ena metoden innebär 

användning av uppmätta obehagsnivåer och den andra metoden innebär användning av 

statistiskt uppskattade obehagsnivåer. Enligt Mueller och Bentler (2005) använder sig de 

flesta hörapparattillverkare av uppmätt obehagsnivå och inte statistiskt uppskattad nivå. 

 

Nyttan av obehagsmätning 

Det råder oenighet huruvida obehagsmätningen är användbar vid anpassning av hörapparater 

eller inte. Diskussionen gäller om MPO ska bestämmas utifrån uppmätt obehagsnivå eller 

statistiskt uppskattad obehagsnivå. Valente et al. (2007) anger att det finns brister med 

obehagsmätning vilka ger mätningen låg evidens. Dels råder det brister i definitionen av vad 

det innebär med obehagligt starkt ljud och dels saknas det studier för att se hur effektiv 

metoden är. Kuk et al. (2011) anger att bristfälliga instruktioner vid mättillfället kan leda till 

att felaktiga obehagsnivåer uppmäts. Punch et al. (2004) menar att obehagsmätning har låg 

reliabilitet men påpekar samtidigt att resultaten i upprepade mätningar på samma patient inte 

skiljer sig mer än vid mätning av hörtröskeln. Flera forskare (t ex Kuk et al., 2011; Punch et 

al., 2004; Eberling, 1999) menar att obehagsnivån kan uppskattas baserat på hörtröskeln hos 

majoriteten av hörselskadade personer. 



5 
 

 

Maltby (2002) samt Filion och Margolis (1992) anger att eftersom mätning av obehagsnivå 

sker med rena toner till skillnad från vardagsljud som är komplexa, är det en anledning att 

frångå de exakta värdena från obehagsmätningen. I likhet med Maltby (2002) framhäver 

Valente (2007) och Arlinger (2007) det komplexa vardagsljudet som kontrast till de rena 

tonerna som används vid mätning av obehagsnivåer. Dock anser både Valente (2007) och 

Arlinger (2007) att obehagsmätningen är en relevant mätning vilken bör användas vid 

hörapparatutprovning, trots låg evidens. 

 

Mueller och Bentler (2005) samt Bentler och Cooley (2001) anger att obehagsnivån kan skilja 

40-50 dB HL mellan patienter inom samma typ och grad av hörselnedsättning. Enligt Punch 

et al. (2004) visar majoriteten av undersökningar att gruppdata inte kan förutsäga var 

obehagsnivån infaller. DeBonis och Donohue (2004) samt Arlinger (2007) framhäver att 

fördelen med att mäta obehagsnivåer individuellt och anpassa begräsningsnivån i hörapparater 

efter dessa är att patienter kan ha olika dynamikområde på olika frekvenser. Även Bentler och 

Cooley (2001) hävdar att sambandet mellan hörtröskel och obehagsnivå är svagt. Författarna 

anger att för personer med mild till måttlig hörselnedsättning är förutsägbarheten av 

obehagsnivån utifrån hörtrösklar liten. För personer med hörtrösklar sämre än 60 dB HL kan 

obehagskurvorna förutsägas för cirka 20 % av patienterna. Dillon och Storey (1998) håller 

med om att variationen för obehagsnivån är större för personer med mild hörselnedsättning. 

Samtidigt anser Dillon och Storey (1998) att denna variation är betydligt mindre för personer 

med uttalad hörselnedsättning. Resultat från en studie av Kamm, Dirks och Mickey (1978) 

pekar på att obehagsnivåer inte kan förutsägas utifrån hörtrösklar. Gelfand (2009) samt 

DeBonis och Donohue (2004) framhäver risken för hyperacusis som en annan viktig 

anledning till att utföra obehagnivåmätning och hävdar att obehagskurvan kan infalla redan 

vid 65-70 dB HL. Även Bentler och Cooley (2001) anser att obehagsnivåmätning är en 

relevant mätning. 

 

I motsats till ovanstående hävdar Kuk et al. (2011) att uppskattade obehagskurvor fungerar 

bra och menar att uppmätta obehagskurvor är onödiga. Eberling (1999) anger att uppskattade 

obehagskurvor passar majoriteten av alla patienter med en felmarginal på ±5 dB. Övriga 

patienter kan vara ljudöverkänsliga. Smeds och Leijon (2000) framhäver att vid en 

sammanställning av obehagskurvor för många personer med olika grad av hörselnedsättning 

är variationen liten. I en studie med uppskattade obehagskurvor fann Storey, Dillon, Yeend 

och Wigney (1998) att majoriteten av patienterna var nöjda med ljudet i laboratoriemiljö, 

andelen sjönk något vid användning i vardagen. En jämförelse av MPO baserat på uppmätta 

och uppskattade obehagsnivåer visade på en skillnad på 0,5 dB (Storey et al., 1998). 

Preminger, Neuman och Cunningham (2001) utförde en liknande studie och fick liknande 

resultat som Storey et al. (1998). Dock fann de att hörapparatanvändarna tenderade att vara 

mer nöjda med MPO för de låga frekvenserna medan höga frekvenser i större utsträckning 

upplevdes för starka (Premiger et al., 2001). 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om antalet uppmätta frekvenser på obehagskurvan 

påverkar preskriptionsmetoden för maxium power output i hörapparater samt att jämföra 

skillnader av maxium power output mellan hörapparattillverkare baserat på de olika 

obehagskurvorna.  

 

 

Metod 

 

Material 
Audiogram 

Standardiserade audiogram hämtades från Bisgaard, Vlaming och Dahlquist (2010). 

Audiogram nummer 2, 4 och 5 valdes ut baserat på TMV4 (figur 1), detta för att inkludera 

graderna mild, måttlig och uttalad hörselnedsättning. En fiktiv person som används för 

liknande experimentella ändamål på Audiologiska kliniken på Örebro Universitetssjukhus 

med födelsedatum 1912-12-12 användes.  

 

 
Figur 1. Standardiserade audiogram modifierat efter Bisgaard et al. (2010) figur 4. Variant 1 är audiogram med 

mild hörselnedsättning, TMV4 32,5 dB HL. Variant 2 är audiogram med måttlig hörselnedsättning, TMV4 62,25 

dB HL. Variant 3 är audiogram med uttalad hörselnedsättning, TMV4 76,25 dB HL. 
 

Obehagsnivå 

Inom ramen för denna studie skapades fiktiva obehagskurvor som användes på samtliga 

audiogram. Värden vid frekvenserna 500, 1000, 1500, 2000, 3000 och 4000 Hz för dessa 

obehagskurvor redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Fiktiva obehagsvärden 

 
 

Urval 

Urval skedde utifrån alla hörapparattillverkare som fanns tillgängliga på Audiologiska 

kliniken på Örebro Universitetssjukhus. Dessa tillverkare var Beltone, Bernafon, Oticon, 

Phonak, ReSound, Unitron och Widex. Hörapparaterna anpassades i modulerna Beltone Solus 

2.7, Bernafon Oasis 19.0, Oticon Genie 2014.2, Phonak Target 3.3, ReSound Aventa 

2.95,  Unitron Truefit 2.3.1 och Widex Compass 5.7.0. Hörapparatmodeller valdes från varje 

tillverkare utifrån kriterierna att de kunde anpassas till samtliga grader av hörselnedsättning 

samt att de var av bakom-örat-apparat modell. Följande modeller valdes: Beltone True, 

Bernafon Canteo 5, Oticon Agil BÖ 13, Phonak Ambra Micro P, ReSound Live 771, Unitron 

Quantum Pro S och Widex C 4-9. 

 

I modulerna avlästes MPO för frekvenserna 500, 1000, 1500, 2000, 3000 och 4000 Hz. De 

moduler som ej visade dessa frekvenser exkluderades. De exkluderade tillverkarna var 

Beltone, Bernafon och ReSound. För två av de inkluderade tillverkarna kunde MPO värden 

inte avläsas på de exakt angivna frekvenserna men närliggande frekvenser kunde avläsas. 

Widex avlästes på 1600 och 3200 Hz istället för 1500 respektive 3000 Hz. För Unitron 

avlästes frekvenserna 480, 960, 2900 och 3900 Hz istället för 500, 1000, 3000 samt 4000 Hz. 

 

Tillvägagångssätt 
Testerna utfördes på Audiologiska kliniken på Örebro Universitetssjukhus på plattformen 

NOAH. För varje mjukvara med tillhörande hörapparat lades audiogrammen för lätt- måttlig- 

och uttalad hörselnedsättning in i plattformen NOAH. Varje audiogram registrerades med 

UCL0, UCL6, UCL5 och UCL3. För varje tillverkare lades således 12 audiogram in. 

Hörapparater anslöts till tillverkarens mjukvara genom iCube, NOAHlink eller USBlink. 

Mjukvarans föreslagna värden för insats och erfarenhetsgrad accepterades. Samtliga värden 

för MPO avlästes och antecknades i Microsoft Excel 2010. Totalt avlästes 288 värden för 

MPO fördelade på 48 audiogram.  

 

Databehandling 
Utifrån observerade värden för MPO för olika audiogram, hörapparattillverkare och 

obehagskurvor skapades jämförande diagram i Microsoft Excel 2010. MPO tillhörande UCL0 

kallas för MPO0, MPO tillhörande UCL6 kallas för MPO6 samt motsvarande för MPO-

kurvorna i samband med de andra UCL-kurvorna. Diagram skapades dels för alla tillverkare 

sammanslaget och dels inom varje tillverkare var för sig. MPO-värdena analyserades 

statistiskt i IBM SPSS Statistics, version 22, med hjälp av multivariat variansanalys (Manova) 

och envägs variansanalys (Anova) med post-hoc jämförelser för att se vilka MPO-värden som 
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skiljer sig åt. Manova användes för att granska skillnader mellan MPO-kurvorna i helhet. 

Anova med post-hoc jämförelser utfördes för att se skillnader mellan MPO-kurvornas värde 

vid specifika frekvenser. Båda testerna utfördes med konfidensintervall 95 %. 

 

 
Resultat 
Resultaten redovisas i figurerna 2-5. För samtliga statistiska analyser är den beroende 

variabeln MPO-värdena och den oberoende variabeln är frekvenserna. Vid sammanslagningen 

av alla inkluderade hörapparattillverkare är det 288 värden som analyserades. Vid analys av 

varje enskild hörapparattillverkare är det 72 värden som ingår. 

 

Undersökningens resultat för Oticon, Phonak, Unitron och Widex sammanslaget (figur 2) 

visar med Manova ingen statistisk signifikant skillnad (p= ,054) mellan de olika MPO-

kurvorna. Analys med post-hoc jämförselser i Anova visar på statistisk signifikant skillnad 

mellan olika MPO-kurvor vid ett par frekvenser. Det gäller mellan MPO6 och MPO0 på 

frekvensen 1500 Hz (F=6,333; df 2,365; p= ,049) och mellan MPO0 och MPO3 för 2000 Hz 

(F= 4,667; df 1,592; p= ,026). På de höga frekvenserna, 3000 Hz och 4000 Hz, finns värden 

nära statistiskt signifikant skillnad (p= ,081) respektive (p=,068) mellan MPO0 och MPO5 

samt MPO0 och MPO6. Visuell granskning visar på skillnader upp till 7 dB mellan MPO0 

och övriga MPO- kurvor, framförallt vid de högre frekvenserna.  

 

 
Figur 2. MPO utifrån olika obehagskurvor för alla hörapparattillverkare samt alla grader av hörselnedsättningar. 

MPO0 = inga fiktiva obehagsnivåer användes (UCL0), MPO6 = alla fiktiva obehagsnivåer användes (UCL6), 

MPO5 = alla fiktiva obehagsnivåer användes förutom 1500 Hz (UCL5) och MPO3 = fiktiva obehagsnivåer för 

500, 1000 och 3000 Hz användes (UCL3). Det föreligger ingen statistisk signifikant skillnad enligt Manova 

(p=0,054). Anova med post-hoc jämförelser visar statistisk signifikant skillnad mellan UCL0 och UCL6 för 1500 

Hz (F=6,333; df 2,365; p<,05) samt mellan UCL0 och UCL 3 för 2000 Hz (F= 4,667; df 1,592; p<,05). För 3000 

respektive 4000 Hz är p=,081 respektive p=,068 mellan MPO0och MPO5 samt MPO0 och MPO6. 
 

 

Resultat för Oticon (figur 3) visar med både Manova och post-hoc jämförelser i Anova att det 

finns en statistiskt signifikant skillnad mellan MPO0 och övriga MPO-kurvor. Manova med 
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värden F:19,363; df: 3; p< 0,05 och Anova med post-hoc jämförelser med p-värden 

0,001<p<0,02. Mellan övriga MPO-kurvor, MPO6, MPO5 och MPO3, finns ingen statistisk 

signifikant skillnad. En visuell granskning visar en skillnad på 3 dB mellan MPO6 och MPO5 

samt mellan MPO6 och MPO3 för 1500 Hz. Dessutom syns en skillnad på 3-5 dB mellan 

MPO6 och MPO3 samt MPO5 och MPO3 för frekvenserna 2000 och 4000 Hz.  

 

 
Figur 3. MPO utifrån olika obehagskurvor och alla grader av hörselnedsättningar för hörapparattillverkaren 

Oticon.  
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Manova test på MPO-kurvor tillhörande Phonak (figur 4) visar ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan MPO0 och övriga MPO-kurvor. Post-hoc jämförelser i Anova visar statistisk 

signifikant skillnad mellan MPO0 och övriga MPO-kurvor på frekvenserna 3000 Hz (F= 

16,941; df 3; p= ,001) och 4000 Hz (F= 11,657; df 3; p< ,05).  En visuell granskning visar att 

MPO0 ligger 3-10 dB över de övriga obehagskurvorna. MPO6 skiljer sig från MPO5 och 

MPO3 på 1500 Hz med 3 dB och med cirka 10 dB till MPO0, denna skillnad är dock inte 

statistiskt signifikant. 

 

 
Figur 4. MPO utifrån olika obehagskurvor och alla grader av hörselnedsättningar för hörapparattillverkaren 

Phonak.   
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Ingen variation i MPO-kurvorna kan utläsas för Unitron (figur 5) och Widex (figur 6).  

 

 
Figur 5. MPO utifrån olika obehagskurvor och alla grader av hörselnedsättningar för hörapparattillverkaren 

Unitron.  

 

 

 
Figur 6. MPO utifrån olika obehagskurvor och alla grader av hörselnedsättningar för hörapparattillverkaren 

Widex.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
Sensorineural hörselnedsättning valdes av två anledningar: dels för att det är den vanligaste 

hörselnedsättningen enligt Dillon (2012) och dels för att risken för recruitment och 

hyperacusis finns inom denna typ av hörselnedsättning (tex Arlinger, 2007; Yost, 2007; 

Gelfand, 2009). Tre olika grader av hörselnedsättning valdes för att återspegla ett 

representativt testmaterial. De tre valda audiogrammen låg inom ramen för varsin grad av 

hörselnedsättning. För uttalad hörselnedsättning valdes ett audiogram med lågt tonmedelvärde 

inom graden uttalad hörselnedsättning. Den valdes för att undvika hörtrösklar inom området 

för dövhet enligt Arlinger (2007). 

 

Den statistiska analysen baserades på tolv värden för varje angiven frekvens. Manova är en 

avancerad statistisk analys och det är möjligt att vi använt för få värden för att slumpen ska 

kunna uteslutas i vissa fall. Resultat vid test med Manova för alla tillverkare sammanslaget 

(figur 2) gav ett p-värde på 0,054, vilket är mycket nära en statistisk signifikant skillnad. Det 

fanns även resultat från post-hoc jämförelser med Anova i samma mätning med p-värden nära 

statistiskt signifikant skillnad (p=,081 och p=,068 för 3000 Hz respektive 4000 Hz). Av den 

anledningen vet vi inte vilka resultat en undersökning med Bisgaard et al. (2010) samtliga tio 

audiogram hade frambringat. Även ett större antal inkluderade tillverkare hade gett fler 

värden för varje frekvens. Genom att inkludera tre grader av hörselnedsättning skapades en 

större spridning av medelvärden för varje frekvens än om till exempel tre närliggande 

audiogram hade använts. Därför vet vi inte hur resultatet sett ut om mer närliggande 

audiogram använts. Vår fiktiva person var 103 år gammal. Vi vet inte i vilken utsträckning 

tillverkarnas preskriptionsmetoder påverkades av patientens ålder. 

 

Inom klinisk verksamhet i Sverige utförs mätning av obehagsnivåer på en eller flera av 

frekvenserna: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 och 4000 Hz (SAME, 1996). Med denna 

instruktion finns det stort utrymme för variation i utförandet. Vi anser att det saknas konkreta 

riktlinjer om hur många samt vilka av ovanstående frekvenser som ska användas. Av den 

anledningen skapades obehagskurvor med olika antal UCL-värden. Obehagskurvorna 

konstruerades så att ett borttaget UCL-värde inte skulle vara medelvärdet av två intilliggande 

frekvenser.  

 

Hörapparater vars mjukvaror inte kunde visa alla utvalda frekvenser för MPO valdes bort på 

grund av att resultaten mellan alla tillverkare skulle vara jämförbara. För två av de 

inkluderade tillverkarna, Widex och Unitron, kunde MPO-värdena inte avläsas på de exakt 

angivna frekvenserna utan avlästes på närliggande frekvenser. Med tanke på att ingen av dem 

tog hänsyn till uppmätta obehagskurvor påverkade detta inte resultatet för studien. 

 

Akustiska parametrar som insats och erfarenhetsgrad justerades inte utan utgick ifrån 

tillverkarens förinställda egenskaper. Tillverkarnas förvalda preskriptionsmetoder användes. 

Detta gjordes för att se hur varje tillverkare hanterade uppmätta obehagsnivåer i 

bestämmandet av MPO om inga aktiva val gjordes. En intressant observation är att även de 

tillverkare som inte påverkades av uppmätta obehagsnivåer visade patientens obehagskurva i 

audiogrammet i mjukvaran. Detta kan leda till att audionomen tror att hörapparaten tar hänsyn 

till obehagsnivåerna när den i själva verket inte gör det. 
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Resultatdiskussion 
Denna studie har funnit att det finns statistiskt signifikant skillnad på MPO utifrån antalet 

frekvenser på obehagskurvan för vissa frekvenser. Dessutom fanns värden nära statistisk 

signifikant skillnad för andra frekvenser. Förstärkningskurvor för MPO från samtliga 

inkluderade hörapparattillverkare visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

obehagskurvorna i helhet, dock var det inte långt ifrån (p=0,054). Studien visade även att 

hälften av tillverkarna som ingick i studien använde sig av uppmätta värden på 

obehagskurvan vid bestämmandet av MPO medan andra hälften inte gjorde det. Eftersom det 

råder skilda åsikter forskare emellan är det inte konstigt att det råder olikheter i hur olika 

hörapparattillverkare går till väga vid preskriptionsmetoder för MPO. Att hälften av 

tillverkarna inte tog hänsyn till uppmätta obehagsnivåer påverkade det sammanlagda 

resultatet med alla tillverkare.  

 

Vid en visuell granskning av resultatet av alla tillverkare sammanslaget (figur 2) fanns 

skillnader på 3 -7 dB mellan MPO0 och övriga MPO-kurvor. Emanuel och Letowski (2009) 

samt Hörsellinjen (2013) anger att en ökning med 3 dB innebär en fördubbling av 

ljudintensiteten. En ökning med 6 dB blir då en fyrdubbling av ljudintensiteten. Detta innebär 

att även om det inte statistiskt sett är en signifikant skillnad, är det ändå en stor skillnad i 

ljudnivån för individen. Eftersom personer med sensorineural hörselnedsättning kan ha 

recruitment (Arlinger, 2007; Yost, 2007; Gelfand, 2009) kan även små skillnader i MPO ha 

stor påverkan för individen. Flera forskare (tex Mackersie, 2007; Mueller & Bentler, 2005; 

Franks & Beckaman, 1985) påpekar att för högt ljud i hörapparaten kan leda till både 

missnöje och minskad komfort med minskad hörapparatanvändning som resultat. Eftersom 

hörapparater är hjälpmedel som bidrar till ökad livskvalité (Dillon, 2012; Arlinger, 2007; 

DeBonis & Donohue, 2008) innebär minskad användning att individen inte får ta del av den 

positiva effekten. Av den anledningen är det viktigt att MPO ej överstiger individens 

obehagskurva. 

 

I denna studie var Oticon den tillverkare som påverkades mest av uppmätta obehagskurvor 

(figur 3). Detta har både för- och nackdelar. Kuk et al. (2011), Mueller och Bentler (2005) 

samt Mackersie (2007) anger att för lågt anpassad MPO kan leda till minskad nytta av 

hörapparaten. Låga värden på obehagskurvan kan bero på bristfälliga instruktioner vid 

mättillfället (Kuk et al., 2011), vilket kan resultera i för låg förstärkning. Är patienten däremot 

ljudkänslig eller har hyperaccusis kan små nivåökningar göra att ljudet blir obehagligt stark 

(Arlinger, 2007; Yost, 2007; Gelfand, 2009), därför är det viktigt att MPO är nära 

obehagskurvan.  

 

Vid visuell granskning av MPO-kurvor tillhörande Phonak (figur 4) sågs skillnad mellan 

MPO0 och övriga MPO-kurvor. Statistiskt signifikant skillnad fanns enbart mellan de höga 

frekvenserna. Eftersom Preminger et al. (2001) anger att ljud i större omfattning upplevs för 

starkt vid höga frekvenser kan detta bedömas som en positiv aspekt. Den visuella skillnaden 

på cirka 10 dB mellan MPO6 och MPO0 vid 1500 Hz visade inte en statistiskt signifikant 

skillnad i Anova med post-hoc jämförelser. Detta kan tyckas förvånade då samma 

analysmetod ger en statistiskt signifikant skillnad mellan MPO6 och övriga MPO-kurvor vid 

3000 Hz, där en visuell granskning visar en skillnad på cirka 8 dB. Vad detta beror på kan vi 

inte svara på. 

 

För både Phonak och Oticon fanns det en tydlig dipp vid frekvensen 1500 Hz för MPO6. 

Detta är speciellt intressant vid jämförelse med MPO5 eftersom värdet för 1500 Hz är det 

enda som skiljde obehagskurvorna åt. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant vilket 
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innebar att ingen slutsats kunde dras om antalet frekvenser som ska ingå vid en 

obehagsmätning. Dock är det viktigt att betona att det blev en skillnad med endast en 

borttagen frekvens. Detta belyser behovet av vidare forskning inom området för att skapa 

tydligare riktlinjer vid utförandet av obehagsmätning.  

 

Unitron (figur 5) och Widex (figur 6) påverkades inte av uppmätta obehagskurvor. Vid 

jämförelse mellan MPO-kurvorna och UCL6 (tabell 2) framkom det att samtliga MPO-värden 

översteg obehagskurvan med 15 dB på några av frekvenserna. Liknande skillnader gick att 

utläsa från både Oticon och Phonak mellan MPO0 och UCL6. Med tanke på att en ökning 

med 3 dB innebär en fördubbling av ljudintensiteten (Emanuel & Letowski, 2009; 

Hörsellinjen, 2013) är 15 dB en mycket stor skillnad. Detta exemplifierar att obehagsmätning 

kan vara till stor nytta. 

 

Slutsatser 
Resultatet av denna studie bekräftar forskarnas oenighet om detta ämne. Det vi kan utläsa från 

resultatet är att hörapparattillverkarna hanterar denna fråga olika. Hälften av de inkluderade 

tillverkarna, Oticon och Phonak, påverkades av uppmätta obehagsnivåer i beräkningen av 

MPO medan andra hälften, Widex och Unitron, inte gjorde det. Eftersom varken brukare eller 

audionom vet vilken hörapparat brukaren kommer att prova ut går det inte att utesluta 

obehagsmätningens nytta. I de fall obehagsmätning utförs och tillverkare som tar hänsyn till 

obehagskurvan används har obehagsmätningen stor nytta. Eftersom det fanns en tydlig visuell 

skillnad och nära en statistiskt signifikant skillnad (p=0,054) på MPO mellan att inte använda 

obehagskurva och att använda obehagskurva oberoende av antal uppmätta värden belyser det 

vikten av att utföra obehagsmätning. Dock visade resultaten i denna studie att antalet värden 

på obehagskurvan inte hade stor påverkan, det viktiga var att några frekvenser mättes. 

 

Förslag på vidare studier 
Denna studie kan utökas med fler audiogram från Bisgaard et al. (2010) och fler 

hörapparattillverkare. Värden för MPO skulle kunna mätas med coupler istället för att avläsas 

i tillverkarnas mjukvara. På så vis skulle problemet med att olika tillverkare visar MPO för 

olika frekvenser undvikas. Dessutom skulle det innebära att verkliga värden snarare än 

tillverkarens angivna värden för MPO skulle användas. Genom att inkludera fler tillverkare 

ges en mer representativ bild av hur hela branschen går till väga vid bestämmandet av MPO. 

Om detta görs kan frågan om obehagsmätning behövs i rehabiliterings sammanhang 

eventuellt få ett tydligare svar.  

 

Ytterligare förslag på vidare studier är att undersöka om preskriptionsmetoder framtagna för 

att tillämpas vid hörapparatanpassning för olika åldrar resulterar i olika MPO-kurvor. Detta 

kan göras genom att se hur olika tillverkare anpassar MPO till samma audiogram för 

hörselskadade personer i olika åldrar, med fokus på barn. Detta är viktigt eftersom barn är 

beroende av adekvat förstärkning utan att själva kunna kommunicera hur förstärkningen 

upplevs, vilket lägger stort ansvar på både tillverkare och audionomer. Även i en sådan studie 

skulle värden för MPO kunna mätas med coupler istället för att avläsas i tillverkarnas 

mjukvara.  
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