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Sammanfattning  

Bakgrund: En viktig aspekt att ta hänsyn till vid hörapparatsanpassning är valet av 

preskriptionsmetod. Det finns leverantörsspecifika men även implementerade 

preskriptionsmetoder att välja emellan, specifikt för dessa metoder är att de bygger på olika 

filosofier. Dock ska den implementerade metoden följa de riktlinjer den verifierade 

preskriptionsmetoden grundar sig på, oberoende vilken hörapparatleverantör som den är 

implementerad i. En av audionomens skyldigheter, är att säkerställa att de 

rehabiliteringsinsatserna som görs, är till patientens nytta. Då förstärkningen som preskriberas 

kan påverkas av olika faktorer som exempelvis ljudslangsskick eller insatsen passform är 

objektiv utvärdering som till exempel hörselgångsmätning viktig att utföra. 

Syfte: Syftet med detta experimentella arbete, är att studera utfallet mellan målkurvan för NAL-

NL2 (original) och målkurvan för den implementerade versionen av denna metod i olika 

hörapparater.  

Metod: Studien har en experimentell design där utfallet av en vald preskriptionsmetod (NAL-

NL2) implementerad hos åtta hörapparatleverantörer studerades för tre 

audiogramkonfigurationer i de respektive programvarorna via NOAH-plattformen. 

Resultat: Utfallet avseende de simulerade målförstärkningskurvanorna, för samtliga 

audiogramkonfigurationer visade stora variationer mellan de olika hörapparatleverantörerna.  

Slutsats: Resultatet visar på stora variationer mellan hörapparatleverantörerna avseende 

förstärkning, när samma implementerade preskriptionsmetod används. Därmed är objektiv 

utvärdering av preskriberad förstärkning en viktig komplettering till den subjektiva 

utvärderingen, av hörapparatanpassning. 

Sökord: Hearing aid; Hearing loss; NAL-NL2; Prescription methods. 
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1 Inledning 

En av de vanligaste rehabiliteringsinsatserna inom hörselvården är anpassning av 

hörapparater. Tillsammans med patienten diskuterar audionomen individens 

behov, livsstil och preferenser, för att sedan komma fram till en lösning som kan 

förbättra individens hörselsituation. Ett viktigt delmoment under 

anpassningsprocessen är valet av preskriptionsmetod. Att välja en metod som 

fokuserar på att ge rätt förstärkning i rätt frekvensområde enligt vad individen 

med hörselskadan behöver, kan alltså vara underlaget till en lyckad rehabilitering 

gällande hörapparatanvändning. De flesta hörapparatleverantörer skapar sina 

egna preskriptionsmetoder men ger även möjlighet att arbeta med välstuderade 

och validerade preskriptionsmetoder, som exempelvis Desired Sensation Level 

version 5.0 (DSL v.5.0) och National Acoustic Laboratories Non linear version 2 

(NAL-NL2). Det är känt att leverantörernas egna preskriptionsmetoder och 

validerade preskriptionsmetoder kan skilja sig åt avseende förstärkning när de 

används för samma hörselnedsättning (Keidser, Brew & Peck, 2003; Mueller, 

2005). Vid hörapparatsanpassning tas det för givet att den implementerade 

versionen av en validerad preskriptionsmetod, följer originalversionen av denna 

metod. En intressant fråga är om detta verkligen stämmer i praktiken.  

Bakgrunden till detta arbete ligger i att ge patienten goda förutsättningar vid 

användning av hörapparater samt belysa vikten av kvalitetssäkring.  

2 Bakgrund 

2.1 Hörselnedsättning 

Uppskattningsvis, beräknat från 2012, lever 360 miljoner människor världen över 

med hörselnedsättning (WHO, 2015). Enligt Hörselskadades riksförbund, HRF 

(2014) har cirka 1,4 miljoner individer i Sverige, i varierande åldrar 

hörselnedsättning som medför negativa konsekvenser i deras livssituation. Enligt 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, (SBU) (2003) varierar 

konsekvenserna av hörselnedsättning beroende på hörselnedsättningens grad och 

i vilken miljö individen befinner sig i. Det kan innebära svårigheter att uppfatta 

talat språk och viktiga ljudkällor, speciellt i bullrig miljö. Följden kan exempelvis 

ge koncentrationssvårigheter och trötthet.  

Hörselnedsättning definieras som att en individ har sämre hörtrösklar än 25 dB 

HL för de audiometriska frekvenserna 125-8000 Hz (Elberling & Worsøe, 2006). 

Det innebär således att ljud som är svagare än 25 dB HL inte är hörbara för 

individen. Hörselnedsättning kan drabba individen uni - eller bilateralt och leder 

till svårigheter att uppfatta ljud. Hörselnedsättning delas in i art och grad, art kan 
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vara ledningshinder, sensorineural och kombinerad hörselnedsättning, där 

sensorineural hörselnedsättning är mest förekommande. Hörselnedsättningar 

graderas enligt Elberling och Worsøe, (2006), som lätt (25-40 dB HL), måttlig 

(40-60 dB HL), uttalad (60-70 dB HL) och svår hörselnedsättning (> 80dB HL).  

2.2 Sensorineural hörselnedsättning 

Sensorineural hörselnedsättning påverkar hörselsystemet, skadan kan exempelvis 

vara lokaliserad till cochlean eller hörselnerven. Vid sensorisk hörselnedsättning 

är funktionen i cochleans sinnesceller skadade eller saknas. Är 

hörselnedsättningen neural är hörselnerven och/eller ganglionceller påverkade 

(Friis-Liby & Groth, 2010). Ofta förekommande orsak till sensorisk 

hörselnedsättning, där sinnescellerna som reagerar på diskantljud är mest 

påverkad, är bullerskada och åldersnedsättning (Friis-Liby & Groth, 2010). 

Obehagströskeln för individer med sensorineural hörselnedsättning är ofta 

opåverkad. Ökad risk för recruitment föreligger vid minskat dynamikområde 

(Arlinger, 2007). Frekvensupplösningen är ofta påverkad för individer med 

sensorineural hörselnedsättning, vilket resulterar i svårigheter att särskilja mellan 

de olika hörbara frekvenskomponenterna och att uppfatta förändringar eller 

skillnader i tonhöjd (Arlinger, 2007). Detta kan medföra att taluppfattningen vid 

talat språk försämras (Friis-Liby & Groth, 2010). 

2.3 Preskriptionsmetoder 

Preskriptionsmetoder är beräkningsformler som används för att uppskatta den 

förstärkning en individ med hörselskada kan ha nytta av. Dessa beräkningar görs 

bland annat utifrån hörselskadans art (konduktiv/sensorieneural) och grad. Den 

resulterande förstärkningen påverkas även av metodernas olika filosofier och 

syfte (Mueller, 2005). Exempel på detta kan vara hörstyrkenormalisering som 

innebär att ljudet för en hörselskadad individ ska upplevas lika starkt som för en 

individ med oskadad hörsel (Smeds & Leijon, 2000). Preskriptionsmetoder har 

under många år varit i fokus för forskning inom audiologi. Stora förändringar har 

skett inom hörapparatteknik som exempelvis typen av signalbehandling, därmed 

även sättet att preskribera förstärkning. Hörapparater fungerade från början med 

analog teknik, där signalbehandlingen var både linjär och olinjär, vanligaste 

förekommande var linjär signalbehandling som innebär att hörapparaten alltid ger 

samma förstärkning oberoende av insignalens styrka.  

Den snabba utvecklingen i den digitala världen har bidragit med förändringar även 

i sättet att förstärka ljud i hörapparater. Idag arbetar de flesta hörapparater med 

digital teknik och olinjär signalbehandling, vilket innebär att de inkommande 

signalerna behandlas och förstärks på olika sätt beroende av insignalens styrka 
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(Picou, Marcrum & Ricketts, 2015). Med uppkomsten av den digitala 

signalbehandlingen, som bland annat gav möjlighet till implementering av 

algoritmer för funktioner som exempelvis bullerreducering och 

återkopplingskontroll, uppkom även behovet av att uppdatera de då mest använda 

preskriptionsmetoderna. Detta för att hörapparatanvändaren skulle få nytta av 

tidigare nämnda funktioner (Edward, 2007). De första metoderna skapades för att 

preskribera förstärkning vid användning av linjär signalbehandling men 

uppdaterades sedan med justeringar som gjorde dem lämpliga för att användas vid 

anpassning av olinjär signalbehandling (Byrne, Dillon, Ching, Katsch & Keidser, 

2001). En av de mer spridda och idag använda preskriptionsmetoderna som inte 

är knuten till en specifik hörapparatleverantör är NAL-NL2. NAL-NL2 är ett 

exempel på en olinjär preskriptionsmetod som skapades utifrån uppdateringar från 

NAL, som är en metod som preskriberar linjär förstärkning (Byrne et al., 2001). 

2.4. Utveckling av preskriptionsmetoden NAL 

2.4.1 NAL 

Den första preskriptionsmetoden NAL, från National Acoustic Laboratories 

(NAL), skapades år 1976. NAL syftar till att ge individer med hörselskada 

maximerad taluppfattning vid användning av hörapparater med linjär 

signalbehandling (Byrne et al., 2001). Metoden skapades utifrån data från  

Articulation Index (AI) för att ge bättre förutsättningar för taluppfattningen (ANSI 

S3.5-1997). Den Amerikanska standarden Articulation Index är den tidigare 

benämningen på vad som idag kallas Speech Intelligibility Index (SII).  

Articulation Index (inom audiologin) anger en metod för att beräkna och förutsäga 

taluppfattningen för en individ med hörselnedsättning utifrån uppmätta signal-

stör-förhållande och viktade frekvensband (Amlani, Punsch & Ching, 2002; ANSI 

S3.5-1997; Arlinger, 2007). NAL baserades även på data som stödde half-gain 

rule, som föreslår att mängden av förstärkning som preskriberas ska motsvara 

ungefär hälften av individens hörtröskel. Filosofin som ligger till grund för NAL 

är hörstyrkeekvivalering (loudness equializing) som går ut på att utjämna 

ljudstyrkan över de frekvensband som omfattar tal, och att begränsa den totala 

ljudstyrkan. Syftet med hörstyrkeekvivalering är att en person med en hörselskada 

upplever styrkan på ett ljud på samma sätt som en person utan hörselskada skulle 

uppleva den (Byrne et al., 2001; Dillon, 2012).  

2.4.2 NAL-R  

Efter att NAL hade gjorts tillgänglig för anpassning av hörapparater, visades 

genom studier, att preskriptionsmetoden inte uppnådde syftet med 

hörstyrkekvivalering. Därmed justerades NAL med att inkludera third-gain rule 

utöver användningen av half-gain rule. Dessutom tas hänsyn till individens 
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obehagströsklar och variationer i lutningen på audiogrammet. Third-gain rule 

föreslår att mängden av förstärkning som preskriberas skall motsvara cirka en 

tredjedel av individens hörtröskel. Denna uppdaterade version av NAL, 

benämndes National Acoustic Laboratories Revised (NAL-R) (Byrne et al., 

2001). 

2.4.3 NAL-RP 

De justeringar som gjordes i NAL-R var inte optimala för grava 

hörselnedsättningar, därmed genomfördes en uppdatering för att 

preskriptionsmetoden skulle vara lämplig även för denna grad av 

hörselnedsättning. När hörtröskeln överskred 60 dB HL 

ändrades förstärkningsregeln från third-gain rule till two third-gain rule. Beroende 

på audiogrammets konfiguration i diskanten riktas fokus mot lägre frekvenser för 

att ge tillräcklig förstärkning. Denna uppdaterade version 

av preskriptionsmetoden NAL-R benämndes NAL-RP, där P står för ”profound” 

(Byrne et al., 2001). 

2.4.4 NAL-NL1 

Enligt Byrne et al., (2001) är National Acoustic Laboratories Nonlinear version 1 

(NAL-NL1) den första olinjära versionen av NAL metoderna. Syftet med denna 

preskriptionsmetod är att maximera taluppfattningen. Denna metod, till skillnad 

från de linjära versioner av NAL som använde hörstyrkeekvivalering som filosofi, 

grundas istället på en hörstyrkemodell (loudness model). Denna modell syftar till 

att förstärka talljuden till en normal eller lägre ljudstyrka (i relation till vad en 

person utan hörselnedsättning upplever) om detta leder till att 

hörapparatanvändare får ökad talförståelse. NAL-NL1 grundas även på Speech 

Intelligibility Index (SII) som är en modifierad version av Articulation Index (AI) 

(ANSI S3.5, 1997). Dessa ändringar ledde till att NAL-NL1 preskriberar mindre 

förstärkning i basfrekvenserna för en så kallad flat loss samt för 

bashörselnedsättningar. NAL-NL1 ger även mindre förstärkning vid brant 

sluttande hörselnedsättning i diskantområdet, än vad de tidigare NAL-metoderna 

gjorde. 

2.4.5 NAL-NL2  

Efter flera studier baserade på hörapparatanvändares upplevelse av förstärkningen 

som NAL- NL1 preskriberar, justerades formel utifrån olika variabler (Keidser, 

Dillon, Carter & O’Brien, 2012). NAL-NL2 är en vidareutveckling av NAL-NL1 

som gjordes eftersom det framkom att föreskriven förstärkning upplevdes som för 

stark. Det framkom även att det fanns skillnad mellan könen i upplevelsen av 

förstärkningen. NAL-NL2 syftar till att ge hörapparatanvändaren maximerad 

taluppfattning och komfort för den totala ljudstyrkan. Syftet uppnås, på liknande 
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sätt som i NAL-NL1 genom att kombinera Intelligibility model och Loudness 

model. Intelligibility model är en vidareutveckling av SII, där man kompletterat 

med taluppfattningsdata för vuxna personer med hörselnedsättning. Loudness 

model är avsedd att säkerställa att hörstyrkan vid utsignal inte överskrider den 

hörstyrka den normalhörande skulle uppfatta vid samma ljudstimulering. NAL-

NL2 tar även hänsyn till exempelvis kön, åldersgrupp och typ av anpassning 

(Keidser, Dillon, Flax, Ching & Brewer, 2011). De variabler som det togs hänsyn 

till under utvecklingen av NAL-NL2 var följande:  

2.4.5.1 Justeringar i den totala ljudstyrkan 

Många hörapparatanvändare tyckte att den totala ljudstyrkan blev för stark vid 

användning av NAL-NL1. Därför justerades NAL-NL2 med att sänka den totala 

ljudstyrkan med 3 dB (Keidser et al., 2012). 

2.4.5.2 Skillnader avseende preferenser i förstärkning mellan män och 

kvinnor 

Enligt Keidser et al. (2012) föredrar kvinnliga hörapparatanvändare 2.4 dB lägre 

total ljudstyrka jämfört med män utifrån olika studier som Keidser et al. 

sammanfattar. Exempelvis nämns en studie där otoakustiska emissioner hos män 

och kvinnor har mätts, som presenterar att kvinnors cochleor är känsligare jämfört 

med mäns vid akustisk stimulering, vilket kunde vara en anledning till denna 

skillnad i preferenser. Även om inte alla i Kedser et al. (2012) nämnda studier 

visade statistiskt signifikanta resultat, bedömde skaparna av NAL-NL2 att det 

fanns tillräckligt med evidens avseende könsskillnader för att ta hänsyn till 

variabeln kön i preskriptionsmetoden. Detta innebar att män fick en ökning med 

1 dB och kvinnor en sänkning med 1 dB jämfört med vad NAL-NL1 skulle ha 

gett (Keidser et al. 2012). 

2.4.5.3 Skillnader avseende preferenser i förstärkning utifrån 

användningserfarenhet 

Vid hörapparatanpassning med NAL-NL1, kan det uppstå skillnader i preferenser 

avseende förstärkning mellan erfarna och oerfarna hörapparatanvändare. En 

studie som nämnts i Keidser et al. (2012) visade att nya användare generellt 

föredrar 2.2 dB mindre förstärkning än erfarna användare. Enligt samma studie 

verkade erfarenheten i hörapparatanvändning ge mer effekt för måttliga 

hörselnedsättningar, än vid lätta eller grava hörselnedsättningar. När 

tonmedelvärde fyra [TMV4] överskrider 40 dB HL tar NAL-NL2 hänsyn till 

graden av erfarenhet. Detta görs genom att den förstärkning som preskriberas vid 

måttlig hörselnedsättning, ökar stegvis tills målförstärkningen uppnås (Keidser et 

al. 2012). 
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2.4.5.4 Skillnader i förstärkning beroende på om anpassningen är uni- eller 

bilateral 

Redan vid utformningen av NAL-NL1 togs det hänsyn till preskribering av 

förstärkning vid uni- respektive bilateral anpassning. NAL-NL1 gav 3 dB mer vid 

unilateral anpassning för innivåer under 40 dB SPL och en linjär ökning för 

bilateral anpassning upp till 8 dB för insignaler på 90 dB SPL eller mer. Studier 

som beskrivs i Keidser et al. (2012), visade att dessa inställningar ledde till att 

användarna fick för mycket förstärkning, därmed ändrades dessa algoritmer under 

utvecklingen av NAL-NL2. Detta resulterade i att NAL-NL2 ger en ökning med 

2 dB för unilateral anpassning för insignaler under 40 dB SPL. Insignaler över 40 

dB SPL får en linjär ökning av förstärkning vid ökning som högst kan bli 8 dB 

vid insignaler på 90 dB SPL eller mer (Keidser et al., 2012). 

2.4.5.5 Skillnader i preferenser mellan vuxna och barn gällande förstärkning 

En viktig variabel att ta hänsyn till vid skapandet av en preskriptionsmetod är 

ålder. Utifrån en studie som beskrivs i Keidser et al. (2012) där både barn (< 20 

år) och vuxna (20-59 år) använde DSL [i/o] under en period och sedan bytte till 

NAL-NL1. Resultatet visade att de flesta barn valde DSL [i/o] som i snitt 

preskriberar mer förstärkning än vad NAL-NL1 gör och de flesta vuxna i studien 

föredrog NAL-NL1 som preskriptionsmetod. Utifrån detta drogs slutsatsen att 

barn föredrar större mängd av förstärkning i jämförelse mot vuxna. Detta ledde 

till att i NAL-NL2 inkluderades algoritmer för att skilja barn från vuxna genom 

födelseåret. Detta resulterade i att barn får 5 dB mer i förstärkning än vad vuxna 

får, för insignaler på 65 dB SPL vid användning av denna preskriptionsmetod 

(Keidser et al. 2012). 

2.4.5.6 Skillnader i kompressionsförhållande 

Keidser et al. (2012) beskriver att i en studie utförd med NAL-NL1, framkom det 

att hörapparatanvändare med grava hörselnedsättningar, föredrar att ha låga 

kompressionsförhållanden för de låga frekvensbanden och höga 

kompressionsförhållanden för de höga frekvensbanden. Anledningen till detta 

tros vara, att höga kompressionsförhållanden kan förvränga de temporala och 

prosodiska ledtrådarna som kan vara till mycket hjälp för personer med grav 

hörselnedsättning. Detta ledde fram till slutsatsen att NAL-NL2 tar hänsyn till de 

olika preferenserna gällande kompressionsförhållande (Keidser et al. 2012). 

3 Kvalitetssäkring 

Valet av preskriptionsmetod vid hörapparatanpassning kan ha stor betydelse för 

hur patienten upplever nyttan med hjälpmedlet. Detta är en av anledningarna till 
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att det under många år har forskats inom detta ämnesområde, och att metoder som 

NAL-metoderna har genomgått ett antal förändringar. Trots att NAL-NL2 är en 

verifierad metod och att det använda sättet att preskribera förstärkning grundas på 

välstuderad data, är det av stort vikt att kontrollera den faktiska förstärkningen 

som patienten får vid trumhinnan. Detta eftersom den preskriberade förstärkning 

kan påverkas av exempelvis typ/skick av insats och resultera i något annorlunda 

än vad som visas i leverantörernas anpassningsmoduler (Mueller, 2001). Att inte 

utföra hörselgångsmätningar när möjligheten finns, skulle kunna ses som att bryta 

mot den etiska koden för många professioner, där det ställs krav på att kontrollera 

om de rehabiliteringsinsatser som görs tillför någon nytta till patienten (Palmer, 

2009). Mueller, (2001) belyser vikten med kvalitetssäkring och ger exempel på 

utvärderingsmetoder som hörselgångsmätning och ljudfältsmätning. Resultaten 

från exempelvis hörselgångsmätning kan användas som riktlinje vid justering av 

hörapparaten, detta för att säkerställa att förstärkningen patienten får vid 

trumhinnan stämmer överens med målkurvan för den använda 

preskriptionsmetoden (Mueller, 2001; Aazh, Moore och Prasher 2012). 

4 Syfte  

Syftet med detta experimentella arbete, är att studera utfallet mellan målkurvan 

för NAL-NL2 (original) och målkurvan för den implementerade versionen av 

denna metod i olika hörapparater.  

4.1 Frågeställningar  

Hur ser utfallet ut hos de i studien åtta inkluderade hörapparaternas simulerade 

frekvenssvar för den implementerade NAL-NL2 utifrån de tre använda 

audiogramkonfigurationerna? 

 

Om avvikelse finns från NAL-NL2 (original) i så fall, i vilket/vilka 

frekvensområde(n)? 

 

Finns det skillnader i de simulerade frekvenssvaren mellan man och kvinna? 

5 Metod  

Studien har en experimentell design där utfallet av en vald preskriptionsmetod 

(NAL-NL2) implementerad hos 8 hörapparater studerades. Detta gjordes utifrån 

tre audiogramkonfigurationer i de respektive programvarorna via NOAH-

plattformen. 
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5.1 Hörapparatmärken 

Vi har valt att arbeta med de firmor som är representerade i Sverige och som idag 

används inom hörselvården. Det resulterade i åtta hörapparattillverkare; GN-

ReSound, Beltone, Oticon, Siemens, Bernafon, Unitron, Widex och Phonak. De 

använda hörapparaterna från dessa leverantörer benämns i fortsättningen utan 

inbördes ordning för Hö1 – Hö8. Ytterligare en hörapparatleverantör (Starkey) 

finns i Sverige men har exkluderats på grund av att tillgången och support till 

aktuell programvara var begränsad enligt E. Sjöberg från Bra Hörsel (personlig 

kommunikation, 26 februari 2016). 

För att få tillgång till NAL-NL2 i alla hörapparatleverantörers programvaror 

valdes att arbeta med den senaste lanserade hörapparaten från varje leverantör. 

Dessutom eftersträvades att inkludera de hörapparater som, enligt leverantörerna, 

har den senaste teknologin i deras sortiment. För att lättare kunna hitta en 

hörapparatmodell som passade bra för de tre utvalda audiogramkonfigurationerna 

med hänsyn till de akustiska parametrarna, valdes bakom-örat hörapparater som 

tillåter fler val gällande typ av insats.  

5.2 Art och grad av de simulerade hörselnedsättningarna 

Bisgaard, Vlaming och Dahlquist, (2010) presenterar i sin studie 10 kliniskt 

förekommande audiogramkonfigurationer. Tre olika grader av 

hörselnedsättningar valdes utifrån dessa standardiserade 

audiogramkonfigurationer, för den aktuella studien. Dessa 

audiogramkonfigurationer presenteras i figur 1. För att minimera risken att 

slumpmässiga fel skulle ha uppkommit i mätproceduren, har det valts att använda 

dessa konfigurationer till samtliga testpersoner. Genom att ha kontroll över 

hörtrösklarna i relation till frekvens kan eventuella skillnader i förstärkning 

mellan hörapparatleverantörena upptäckas. Detta har gjorts i eftersträvan att 

uppnå hög tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Anledningen till valet att simulera bilateral hörselnedsättning var att 

preskriptionsmetoden NAL-NL2, enligt Keidser et al. (2012) justerades med 

ändringar i förstärkning beroende på typ av anpassning. Förstärkningen vid 

unilateral anpassning skiljer sig från den som ges vid bilateral anpassning, därav 

valdes det att studera den sistnämnda.  

 



11 

 

 

Figur 1. Standardiserad audiogramkonfiguration för lätt (S1), måttlig (N3) och 
grav (N6) hörselnedsättning enligt Bisgaard et al., (2010). 

5.3 Simulering av testpersoner 

Då simulering av testpersoner, hörselnedsättningar och anpassning av 

hörapparater var möjlig, valde författarna att exkludera fysiska personer i denna 

studie. Detta med hänsyn till tänkbara etiska aspekter som kan ha uppkommit vid 

utförandet av experimentet med fysiska personer (SFS 2003:460). Ytterligare en 

aspekt var risk för eventuella bortfall.  

5.4 Ålderskategori för de simulerade testpersonerna 

Enligt Keidser et al. (2012) tar NAL-NL2 hänsyn till preferenser i förstärkning 

mellan olika åldersgrupper. Dessa åldersgrupper är barn (0-20 år), vuxna (> 20 år) 

och äldre vuxna (> 60 år). Av dessa åldersgrupper bestämdes att studera det som 

definieras som vuxengrupp. Detta för att i linje med Bryman (2011) försöka skapa 

ett homogent och representativt urval. Därmed bestämdes att åldern för de 

simulerade testpersonerna i den aktuella studien skulle vara 50 år. 
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5.5 Erfarenhet  

Då NAL-NL2 enligt Keidser et al. (2012), tar hänsyn till erfarenhet avseende 

hörapparatanvändning, valdes det att simulera testpersonerna som erfarna 

användare. Detta för att uppnå maximal förstärkning vid användning av den 

implementerade NAL-NL2 i de valda hörapparaterna. 

5.6 Variabeln kön 

Då NAL-NL2, enligt Keidser et al. (2012), tar hänsyn till variabeln kön vid 

preskription av förstärkning, valdes det att studera utfallet mellan kön från de 

olika hörapparatleverantörerna, för att granska om de följer riktlinjen för variabeln 

kön.   

5.7 Tillvägagångsätt  

5.7.1 Målförstärkningskurva för NAL-NL2 

För att kunna avgöra om den implementerade versionen av NAL-NL2 i de åtta 

valda hörapparaterna avviker från vad NAL-NL2 (original) rekommenderar, var 

det nödvändigt att ta fram målförstärkningskurvan för NAL-NL2 (original). Detta 

gjordes genom att simulera hörselgångmätningar för varje 

audiogramkonfiguration. Den använda utrustningen var Aurical FreeFit 

från Otometrics och signalen som användes vid mätningen var 

International speech test signal (ISTS) vid 65 dB SPL. ISTS är en sammansättning 

av kvinnliga röster som läser samma text på sex olika språk (Holube, Fredelake, 

Vlaming & Kollmeier, 2010).  

5.7.2 Simulering av hörapparatanpassning 

För simuleringen av hörapparatanpassningen användes plattformen NOAH 

(version 4). Då en tidigare gjord studie testade NAL-NL2 i olika hörapparater med 

funktioner som exempelvis bullerundertryckning och återkopplingsreduktion 

påslagna, valdes det att i detta experiment låta dessa funktioner vara avstängda 

(Sanders, Stoody, Weber & Mueller, 2015).   

Nödvändiga funktioner avseende signalbehandling såsom riktverkan och 

kommunikation mellan hörapparater, eftersträvades att ställas in så lika som 

möjligt. De valda akustiska parametrarna för varje audiogramkonfiguration 

varierade beroende på graden av hörselnedsättning (Dillon, 2012). De valda 

parametrarna för den lätta hörselnedsättningen (S1) resulterade i tunn ljudslang 

(2) och öppen dome. För den måttliga (N3) och den grava hörselnedsättningen 

(N6) valdes standard ljudslang (2 mm) och hörselgångsinsats. 

Ventilationskanalen för N3 varierade beroende på vad som fanns att välja i 
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anpassningsmodulen, med variationerna mellan 2,0 eller 2,5 mm. För N6 valdes 

ockluderad ventilationskanal. I linje med Bisgaard et al. (2010) valdes 

frekvenserna 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, och 6000 Hz att 

studeras. Förstärkningsmålkurvorna enligt tillverkarnas implementerade NAL-

NL2, avlästes med största möjliga noggrannhet i anpassningsmodulen. Flera av 

firmorna anger exakt värde i förstärkningsmålkurvan. Då några av 

anpassningsmodulerna inte har denna funktion gjordes en visuell uppskattning av 

förstärkningsmålkurvan. 

6 Resultat 

Resultatet presenteras genom 30 olika diagram där utfallet avseende NAL-NL2 

(original) och den implementerade NAL-NL2 hos de valda hörapparaterna visas. 

Inledningsvis redovisas resultatet genom diagram som visar skillnaderna mellan 

de åtta i studien ingående hörapparaterna. Därefter följer diagram som presenterar 

resultatet för varje hörapparat var för sig uppdelat efter kön. I resultatet beskrivs 

endast i detalj de frekvenssvar som avviker mest från NAL-NL2 (original). 

Resultatet kommer att beskrivas utifrån tre frekvensområden: låg (250-750 Hz), 

mellan (1000-2000 Hz) och hög (3000-6000 Hz) för att tydliggöra 

resultatbeskrivningen. Av de åtta olika hörapparatleverantörernas implementerade 

NAL-NL2 är det ingen som följer målförstärkningen för NAL-NL2 (original) 

över hela frekvensområdet (125 – 6000 Hz). Gemensamt för de tre olika 

audiogramkonfigurationerna är att NAL-NL2 (original) bäst följs i 

lågfrekvensområdet och upp till 1500 Hz i mellanfrekvensområdet.  

NAL-NL2 (original) tar hänsyn till variabeln kön avseende förstärkning, resultatet 

visar att inte alla hörapparatleverantörers implementerade NAL-NL2 tar hänsyn 

till detta, utan lika förstärkning ges till både man och kvinna. 

 

Följande redovisning är uppdelade efter kön och audiogramkonfiguration S1, N3 

och N6 som visar en sammanställning av de simulerade frekvenssvaren för den 

implementerade NAL-NL2 hos åtta olika hörapparatleverantörer, samt den 

simulerade målförstärkningskurvan för NAL-NL2 (original). 

6.1 Audiogramkonfiguration S1 

Resultatet för audiogramkonfigurationen S1, (se figur 2a och 2b) visar att den 

implementerade NAL-NL2 hos Hö.8 är den som avviker mest från vad NAL-NL2 

(original) rekommenderar i målförstärkning. Resultatet visar att en dämpning sker 

med 5 dB för både man och kvinna i frekvensområdet mellan 250 och 1500 Hz. 

Däremot överensstämmer Hö.8 bäst i frekvenssvar i det högre frekvensområdet i 

jämförelse med NAL-NL2(original), då frekvenssvaren ligger ca 5 dB under 

NAL-NL2:s (original) målförstärkning. Från cirka 2000 Hz i mellan- och hög 

frekvensområdet avviker Hö.1 mest genom att inte ge någon förstärkning alls. 
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Figur 2 a. Resultat för implementerad NAL-NL2 hos 8 hörapparatleverantörers 

anpassningsmodul för kvinna utifrån audiogramkonfigurationen S1. 

Figur 2 b. Resultat för implementerad NAL-NL2 hos 8 hörapparatleverantörers 

anpassningsmodul för man utifrån audiogramkonfigurationen S1.
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6.2 Audiogramkonfiguration N3 

När det gäller audiogramkonfigurationen N3,(se figur 2c och 2d) avviker två av 

de åtta hörapparaterna mer avseende den implementerade NAL-NL2 jämfört med 

NAL-NL2 (original) för både man och kvinna. Från 500 Hz i lågfrekvensområdet 

och upp till 6000 Hz i högfrekvensområdet avviker Hö.5, genom att generellt ge 

2-5 dB lägre förstärkning i det lägre frekvensområdet, 8-13 dB lägre i förstärkning 

i mellanfrekvensområdet och cirka 15 dB lägre i förstärkning i det höga 

frekvensområdet i jämförelse mot vad NAL-NL2(original) rekommenderar i 

förstärkning. Från cirka 2000 Hz i mellanfrekvensområdet och i 

högfrekvensområdet avviker Hö.8 genom att den implementerade NAL-NL2 ger 

generellt 5-15 dB mer i förstärkning från 2000 Hz i mellanfrekvensområdet upp 

till 4000 Hz högfrekvensområdet, än vad NAL-NL2(original) rekommenderar. 

Figur 2c. Resultat för implementerad NAL-NL2 hos 8 hörapparatleverantörers 

anpassningsmodul för kvinna utifrån audiogramkonfigurationen N3. 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

 250Hz 500Hz 750Hz 1000Hz 1500Hz  2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz

M
å

lf
ö

rs
tä

rk
n

in
g

, 
d

B

Frekvens, Hz

Hö.1, kvinna Hö.2, kvinna Hö.3, kvinna

Hö.4, kvinna Hö.5, kvinna Hö.6, kvinna

Hö.7, kvinna Hö.8, kvinna NAL-NL2 (original), kvinna



16 

 

Figur 2d. Resultat för implementerad NAL-NL2 hos 8 hörapparatleverantörers 

anpassningsmodul för man utifrån audiogramkonfigurationen N3. 

6.3 Audiogramkonfiguration N6 

Den implementerade NAL-NL2 hos Hö.1 avviker mest från NAL-NL2:s 

(original) målförstärkningskurva, se figur 2e och 2f. Avvikelsen sker genom att 

Hö.1 ger lägre förstärkning i alla frekvensområden, men mer påtagligt i mellan- 

och högfrekvensområdet jämfört med vad NAL-NL2 (original) rekommenderar. 

Generellt ges 2-10 dB lägre i förstärkning i lågfrekvensområdet, 12-28 dB lägre 

förstärkning i mellanfrekvensområdet och cirka 20-30 dB lägre i förstärkning i 

högfrekvensområdet jämfört med vad NAL-NL2 (original) rekommenderar. Den 

implementerade NAL-NL2 hos Hö.6 ger cirka 5-10 dB mer i förstärkning från 

500 Hz i lågfrekvensområdet upp till cirka 1000 Hz i mellanfrekvensområdet 

jämfört med vad NAL-NL2 (original) rekommenderar. 
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Figur 2e. Resultat för implementerad NAL-NL2 hos 8 hörapparatleverantörers 

anpassningsmodul för kvinna utifrån audiogramkonfigurationen N6. 

 
Figur 2f. Resultat för implementerad NAL-NL2 hos 8 hörapparatleverantörers 

anpassningsmodul för man utifrån audiogramkonfigurationen N6. 
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6.4 Resultat utifrån variabeln kön 

Efterföljande text och diagram presenterar de simulerade frekvenssvaren för den 

implementerade NAL-NL2 hos varje enskild hörapparat, samt den simulerade 

målförstärkningskurvan för NAL-NL2 (original) för både man och kvinna.  

6.4.1 Audiogramkonfiguration S1 

För audiogramkonfiguration S1, visar resultatet att fyra av de åtta hörapparaternas 

implementerade NAL-NL2 tar hänsyn till variabeln kön avseende förstärkning 

som NAL-NL2 (original) rekommenderar, (figur 3b, 3c, 3g, och 3h). Hos två av 

de fyra hörapparaterna syns mycket små skillnader i förstärkning i 

högfrekvensområdet, endast två frekvenser visar skillnad med 1 dB i förstärkning 

(figur 3c, 3g). En hörapparat (figur 3h) visar könsskillnad på fyra av nio 

frekvenser, generellt med 2 dB skillnad i förstärkning. Denna skillnad ses från 

2000 Hz i mellanfrekvensområdet upp till 4000 Hz i högfrekvensområdet, med 

undantag på 3000 Hz med 3 dB skillnad i förstärkning. En hörapparat (figur 3b) 

visar könsskillnad på sju av nio frekvenser i förstärkning. Hos denna hörapparat 

är skillnaden mellan könen 2 dB från 750 Hz i lågfrekvensområdet, hela mellan- 

och högfrekvensområdet. Fyra hörapparater tar ingen hänsyn till förstärkning för 

variabeln kön (figur 3a, 3d, 3e, 3f). 

Figur 3a. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.1, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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Figur 3b. Målförstärkningskurva föraudiogramkonfigurationen S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.2, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  

Figur 3c. Målförstärkningskurva föraudiogramkonfigurationen S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.3, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  
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Figur 3d. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.4, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 

Figur 3e. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.5, man & kvinna 
(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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Figur 3f. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.6, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 

Figur 3g. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.7,man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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Figur 3h. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration S1. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.8, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 

6.4.2 Audiogramkonfiguration N3 

För audiogramkonfiguration N3 visar resultatet att sex av de åtta hörapparaternas 

implementerade NAL-NL2 tar hänsyn till variabeln kön avseende den 

förstärkning som NAL-NL2 (original) rekommenderar, (figur 4b, 4c, 4e, 4f, 4g 

och 4h). Hos två hörapparater (figur 4e, 4g) ses en könsskillnad i förstärkning på 

två av nio frekvenser. För den ena hörapparaten (figur 4e) syns en skillnad på 1 

dB i förstärkning i högfrekvensområdet. För den andra hörapparaten (figur 4g) 

syns en könsskillnad i förstärkning från 2000 Hz i mellanfrekvensområdet upp till 

4000 Hz i högfrekvensområdet med 1 dB. En hörapparat visar könsskillnad i 

förstärkning på sex av nio frekvenser (figur 4f). Där syns en skillnad med 1 dB i 

förstärkning mellan könen i alla frekvensområden. En hörapparat visar 

könsskillnad i förstärkning på åtta av nio frekvenser. Av dessa visar resultatet på 

1 dB skillnad i låg- och mellanfrekvensområdet men 2 dB i skillnad i 

högfrekvensområde (figur 4c). Två hörapparater (figur 4b, 4h) visar könsskillnad 

i förstärkning på alla nio frekvenser. Den ena hörapparaten (figur 4b) visar 2 dB 

skillnad i förstärkning mellan könen, generellt ses detta över hela 

frekvensområdet. Den andra hörapparaten (figur 4h) visar 1 till 2 dB skillnad i 

förstärkning med variationer över hela frekvensområdet. Hos två av de åtta 

hörapparaterna tas ingen hänsyn till variabeln kön (figur 4a, 4d).  
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Figur 4a. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.1, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  

Figur 4b. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.2, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  
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Figur 4c. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.3, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 

Figur 4d. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.4, man & kvinna 
(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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Figur 4e. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.5, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  

Figur 4f. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.6, man & kvinna 
(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  
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Figur 4g. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.7, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 

Figur 4h. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N3. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.8, man & kvinna 
(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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6.4.3 Audiogramkonfiguration N6 

För audiogramkonfigurationen N6 visar resultatet att sex av de åtta 

hörapparaternas implementerade NAL-NL2 tar hänsyn till variabeln kön 

avseende den förstärkning som NAL-NL2 (original) rekommenderar, (figur 5b, 

5c, 5e, 5f, 5g och 5h). Hos två av dessa hörapparater (figur 5e, 5f) finns en 

könsskillnad i förstärkning vid två av nio frekvenser. Hos den ena hörapparaten 

(figur 5e) finns en skillnad på 1 dB i förstärkning mellan könen i låg- och 

mellanfrekvensområdet. Hos den andra hörapparaten (figur 5f) visar en 

könsskillnad med 1 dB i låg- och högfrekvensområdet. En av hörapparaterna 

(figur 5g) visar en könsskillnad på sex av nio frekvenser, generellt syns en skillnad 

i förstärkning på 1 dB i alla frekvensområden, med undantag i lågfrekvensområdet 

som visar 2 dB könsskillnad. En av hörapparaterna (figur 5c) visar könsskillnad i 

förstärkning på åtta av nio frekvenser. Av dessa visar resultatet på 2 dB skillnad i 

låg- och mellanfrekvensområdet, samt 1 dB i skillnad från 2000 Hz i 

mellanfrekvensområdet upp till 4000 Hz högfrekvensområdet. Två hörapparater 

(figur 5b, 5h) visar könsskillnad i förstärkning på alla nio frekvenser. Generellt 

för dessa syns en skillnad i förstärkning med 2 dB mellan könen över hela 

frekvensområdet. Två av hörapparaterna tar ingen hänsyn till variabeln kön 

gällande förstärkning (figur 5a, 5d). 

Figur 5a. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.1, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  
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Figur 5b. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.2, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
 

Figur 5c. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.3, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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Figur 5d. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.4, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
 

Figur 5e. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.5, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje). 
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Figur 5f. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.6, man & kvinna 
(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  

Figur 5g. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.7, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje).  
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Figur 5h. Målförstärkningskurva för audiogramkonfiguration N6. Jämförelse 

mellan implementerad NAL-NL2 för hörapparatfirma Hö.8, man & kvinna 

(streckad linje) och NAL-NL2 original (heldragen linje) 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Att utföra experimentet genom simulering gav möjlighet till att ha mer kontroll 

över olika variabler, som till exempel graden av hörselnedsättning och ålder för 

populationen. Bryman (2011) påpekar vikten med extern validitet vid valet av 

testpersoner som inkluderas i en studie, detta med hänsyn till att skapa 

representativa urval. Risken för att slumpmässiga fel (som variation i hörtrösklar) 

skulle ha uppkommit i mätproceduren, har minimerats i denna studie genom att 

verkliga testpersoner har exkluderats. Istället har standardiserade 

audiogramkonfigurationer använts. Om det finns chanser att slumpmässiga fel 

kan ha påverkat resultatet i en studie, leder detta till att studien kan anses ha lägre 

tillförlitlighet (Forsberg och Wengström, 2013). I linje med Bryman (2011) har 

endast en ålderskategori (vuxen) inkluderats för att åstadkomma en så homogen 

population som möjligt. Det hade varit mycket intressant att studera utfallet 

utifrån data för fler ålderskategorier, men det hade lett till en större heterogenitet. 

Bryman (2011) menar att ju större heterogenitet det är i en population desto större 

stickprov behöver inkluderas. Fokus lades istället på att samla in en hanterbar 

mängd av data, för att göra en jämförelse avseende förstärkningen mellan de olika 

hörapparaterna. 
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Vid simuleringen av hörapparatanpassningen stängdes de funktioner av, som 

enlingt Dillon, (2012) kunde ha påverkat utfallet, exempelvis 

ocklusionshanterare, återkopplingsreduktion, bullerundertryckning och 

frekvenstransponering. Vid ett tidigare utfört experiment har utfallet mellan NAL-

NL2 (original) och den implementerade versionen av denna metod hos olika 

hörapparater studerats. I denna studie var de ovannämnda funktionerna påslagna 

och verkliga deltagare ingick (Sanders, Stoody, Weber & Mueller, 2015). 

Anmärkningsvärt visar resultatet för både Sanders et al. (2015) och för denna 

studie att den implementerade versionen av NAL-NL2:s målförstärkningskurva 

avviker från NAL-NL2:s (original) målförstärkningskurva. Då resultatet för dessa 

två studier pekar på liknande utfall, ökar reliabiliteten för denna studie (Forsberg 

och Wengström, 2013). Några anpassningsmoduler anger exakt värde för både 

frekvens och förstärkningsutfall, medan hos andra anpassningsmoduler är 

resultatet ett utfall av en noggrann avläsning av författarna. I denna avläsning kan 

det förekomma en avvikelse av korrekt förstärkningsvärde med +/- 1dB. Den del 

i studien som kan ha påverkats är variabeln kön. 

7.2 Resultatdiskussion  

NAL-NL2 är en väl studerad och verifierad preskriptionsmetod med tydliga 

riktlinjer (Keidser et al. 2011; Keidser et al. 2012; Sanders et al. 2015). Trots att 

hörapparatleverantörerna påstår sig använda denna metod, så är det 

anmärkningsvärt att bara två av de åtta olika hörapparatleverantörerna följer de 

simulerade frekvenssvaren som NAL-NL2 (original) föreslår. Även om viss 

överenstämmelse finns för de tre audiogramkonfigurationerna, främst i 

lågfrekvensområdet faller hypotesen om att de simulerade frekvenssvaren skulle 

överensstämma med NAL-NL2:s (original) målkurva. Då alla inkluderade 

hörapparater hade liknande utgångsläge och inställningar samt att de akustiska 

parametrarna var anpassade för de olika audiogramkonfigurationerna, förväntades 

det att utfallet skulle blivit mer homogent mellan de olika hörapparaterna.  

7.2.1 Implementerad NAL-NL2 i jämförelse med NAL-NL2 (original) 

Vad som är anmärkningsvärt för audiogramkonfiguration S1, är att Hö.1 (figur 

3a) inte ger någon som helst förstärkning över hela frekvensområdet, fast NAL-

NL2 (original) rekommenderar 1-25 dB i förstärkning från 1000 Hz i mellan- och 

upp till 6000 Hz i högfrekvensområdet. Ett ytterligare anmärkningsvärt fynd 

bland de simulerade frekvenssvaren avseende S1, är att två hörapparater, trots att 

hörtröskeln ligger på 10 dB HL (oskadad hörsel) i låg- och 

mellanfrekvensområdet, ger en dämpning. Enligt Elberling & Worsøe (2006) 

definieras hörselnedsättning till att en individ har sämre hörtrösklar än 25 dB HL 

för de audiometriska frekvenserna 125-8000 Hz. Detta fynd finner författarna 

svårt att förklara. Förutsatt att det funnits en hörselnedsättning i dessa 

frekvensområden, hade en rimlig förklaring till denna dämpning varit, att 
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minimera risken för att upward spread of masking skulle ha uppstått. Störst 

avvikelse avseende förstärkning i jämförelse mot NAL-NL2 (original) för 

audiogramkonfiguration N3, visar Hö.5 och Hö.8 ha. Hö.5 ger generellt 10- 15 

dB mindre förstärkning och Hö.8 ger cirka 5-15 dB mer i förstärkning (figur 4e 

och 4h). Störst avvikelse för audiogramkonfiguration N6 ser man hos Hö.1(figur 

5a) där frekvenssvaren skiljer sig upp till 30 dB i förstärkning i jämförelse mot 

NAL-NL2 (original). Även Hö.3 (figur 5c) och Hö.5 (figur 5e) skiljer sig mer i 

förstärkning mot vad NAL-NL2 (original) rekommenderar, men i olika 

frekvensområden.  

Det tas som en självklarhet att en verifierad preskriptionsmetod som NAL-NL2 

ger rätt förstärkning i alla frekvensområden oavsett hörselnedsättning, då 

algoritmerna borde vara densamma hos alla hörapparatleverantörer även om den 

är implementerad (Sanders et al. 2015). Den aktuella experimentella studie som 

nu genomförts och även Sanders et al. (2015) kommer fram till, att den 

implementerade NAL-NL2 delvis avviker från vad NAL-NL2 (original) 

rekommenderar. Flera studier som nämns i Aazh, Moore och Prasher (2012) har 

visat att användningen av verifierade preskriptionsmetoder som exempelvis NAL-

NL2 och DSL[i/o] leder till att patienter får en ökad talförståelse i både tyst och 

bullrig miljö. Frågan är varför resultatet avviker så mycket fast det är känt att 

patienten får stor nytta vid användning av preskriptionsmetoder som de 

ovannämnda… En långsökt tanke är, om de olika hörapparatleverantörers egna 

filosofier avseende preskriptionsmetoder påverkat utfallet, exempelvis att 

prioritera lyssningskomfort före taluppfattning, men detta är bara en hypotes. 

7.2.2 Variabeln kön avseende förstärkning 

Av de åtta olika hörapparaterna är det bara fyra som tar hänsyn till variabeln kön 

för audiogramkonfiguration S1, sex av åtta för N3 och fem av åtta för N6 tar 

hänsyn till könsskillnad avseende förstärkning. Som det tidigare nämnts kan det 

ha förekommit avvikelse av korrekt förstärkningsvärde med +/- 1dB. En långsökt 

tanke är, att denna avvikelse skulle kunna ha resulterat i, att antingen fler eller 

färre leverantörer tagit hänsyn till variabeln kön. Av de åtta hörapparaterna var 

det två som inte tog hänsyn till variabeln kön för någon av de tre 

audiogramkonfigurationerna. Under utvecklingen av preskriptionsmetoden NAL-

NL2 ansågs det vara relevant att ta hänsyn till variabeln kön. Studier som nämnts 

i Keidser et al. (2011) och i Keidser et al. (2012) har visat på skillnader i 

preferenser avseende förstärkning mellan män och kvinnor. Då det är svårt att 

finna en förklaring till denna avvikelse, uppkommer hypotesen om att 

hörapparatleverantörernas filosofier kan ha påverkat denna variabel. Ytterligare 

en spekulation kring utfallet är att det kan ha funnits skillnader i förstärkning i 

frekvenser som inte inkluderades i den aktuella studie men som ändå kunde bidra 

till en könsskillnad i den totala förstärkningen, som är vad NAL-NL2 föreslår 

enligt Keidser et al. (2012). 
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8 Slutsats 

Denna studie visar att den implementerade versionen av NAL-NL2 hos de åtta 

inkluderade hörapparaterna inte till fullo följer vad NAL-NL2 (original) 

rekommenderar. Det kan finnas många orsaker till att utfallet i denna studie ser så 

olikt ut jämfört med det som förväntades. Det som belyses i detta arbete är inga 

påstående, utan snarare spekulationer till möjliga orsaker till de stora 

variationerna i utfallet mellan den implementerade versionen av NAL-NL2 och 

NAL-NL2 (original). Resultatet från denna studie tyder på, att utöver de 

subjektiva utvärderingar som görs vid hörapparatanpassning, är den objektiva 

utvärderingen i form av hörselgångsmätning en viktig komplettering för att 

kvalitetssäkra sitt arbete. 
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