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Sammanfattning 

Inledning: Tinnitus är en ljudupplevelse utan utifrån kommande stimuli. Mellan 10 och 15% av alla 
människor är drabbade och 1-3% lider markant. Det finns olika uppdelningar beroende på tinnitusens 
svårighet och etiologi. Tinnitus är vanligare hos äldre än yngre. Tinnitus är ett symtom som kan ha 
många orsaker. Ofta förekommer tinnitus samtidigt med hörselnedsättningar. Även psykisk ohälsa är 
kopplat till tinnitus. Vanligast är depressioner och ångest. Tinnituspatienter med samtidig 
depression/ångest har särskilda behov och kräver särskilda resurser.  
Syfte: Syftet med uppsatsen var att belysa sambandet mellan tinnitus och depression/ångest.  
Metod: En litteraturstudie utfördes på 3 databaser med sökorden: tinnitus, depression, anxiety och 
mental problems. Av 27 relevanta artiklar inkluderades 13 i uppsatsen. 
Resultat: Resultatet visade att det fanns en tydlig koppling mellan tinnitus och depression/ångest. 
Sambandet var tydligare hos vissa individer vilket kan tyda på en slags ökad ångestkänslighet hos 
dessa. Samma individer upplevde även sin tinnitus som svårare. Inget kausalt samband gick att utläsa 
huruvida depression/ångest eller tinnitus kommit först, men de som sökte hjälp för sin tinnitus var 
generellt de som mådde sämst psykiskt. Hur den drabbade själv hanterade sin tinnitus var till stor del 
avgörande för måendet, bäst var att acceptera sin tinnitus och använda bra copingstrategier.  
Diskussion: Slutsatsen visar att tinnitus hos vissa individer verkar ha en tydlig koppling med psykisk 
ohälsa. Ökad ångestkänslighet förefaller kunna leda till en högre grad av tinnitusproblematik och vice 
versa. Sårbarheten verkar också röra andra områden som livskvalitett, livssyn och social  isolering. En 
ökad kunskap inom  hörselvården är avgörande för att se denna grupps behov. 
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1. Inledning 

Hörseln är ett av människans viktigaste sinnen, det är genom att höra som hon tar till sig 

viktig information från sin omgivning i form av ljud. Ljuden, som skiftar i karaktär och 

styrka, kan vara allt från tal, naturljud och varningssignaler till brus och buller. Hörseln är av 

stor betydelse för kommunikationen människor emellan men är också till för att tillhandahålla 

viktig information och varna för faror och hot. Men vad händer när hörselsinnet ”lurar” 

individen och börjar producera egna ljud som hon varken vill eller bör kunna uppfatta? Ljud 

som stör, överröstar de ”riktiga ljuden” och kanske får henne att på olika sätt må dåligt. Detta 

fenomen benämns tinnitus och beskrivs enligt Andersson (2000) som en subjektiv 

ljudupplevelse utan utifrån kommande stimuli. Ordet tinnitus kommer från latinets tinniere 

som kan översättas med ”att ringa”. I Sverige kallades tinnitus tidigare för öronsus, en 

benämning som mer och mer har försvunnit då tinnitus sällan uppfattas som ”ett sus” av den 

drabbade. Tinnitus beskrivs oftare som ett skarpt, obehagligt och störande ljud, även fast inte 

alla upplever sig störda eller negativt påverkade av det (Andersson, Baguley, McKenna, & 

McFerran, 2005). Att ljudbilden i tinnitus och även upplevelsen av denna ser så olika ut för 

olika individer kombinerat med att ursprunget till tinnitus i hög grad är outforskat, gör tinnitus 

till ett komplext och svårgreppbart fenomen. 

1.1 Tinnitus – vad är det och hur mäts det? 

Tinnitus är ett vitt begrepp som syftar till att beskriva en mängd olika typer av ljudupplevelser 

som är lokaliserad inuti individen. Dessa kan växla i styrka och karaktär och ser olika ut för 

olika människor. I vissa fall går tinnitusljudet att mäta medan det i de flesta fall bara kan 

uppfattas av den drabbade själv (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009). 

Tinnitus uppfattas och beskrivs på skilda sätt av olika individer och det kan låta som ett 

ringande, sorlande, tjutande eller brusande ljud. Det rör sig oftast om komplexa ljud och 

sällan om rena toner. Dessa kan fluktuera i styrka och intensitet över tid och behöver inte 

förekomma konstant. Vanligen uppfattas tinnitus på båda öronen, men det kan förekomma 

enbart på ena örat, då oftast det vänstra. Mer sällan uppfattas tinnitus komma från huvudet 

eller till och med utifrån (Andersson, 2000; Andersson, Baguley, McKenna, & McFerran, 

2005). Tinnitus förekommer ofta tillsammans med någon form av hörselnedsättning. Enligt 

Hörselskadades Riksförbund [HRF], (2004) har 80% av alla med tinnitus även nedsatt hörsel. 

Det är därför vanligt att människor som arbetar i bullriga miljöer drabbas. Till dessa yrken hör 

bland annat musiker, lärare, lantbrukare samt personer inom industrin (HRF, 2004). Många 
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upplever temporär tinnitus efter att de exponerats för en stark ljudnivå, exempelvis på en 

konsert. Detta är en varningssignal som indikerar att personen bör ta det försiktigt med starka 

ljud. I de flesta fall går denna typ av tinnitus över, men för andra kan den bli permanent. 

(Andersson, 2000). Det finns i dag belägg för att två former av tinnitus existerar: objektiv och 

subjektiv.  Den objektiva formen av tinnitus är kroppsegna ljud som kan registreras och 

därmed uppfattas av omgivningen medan den subjektiva formen bara kan uppfattas av 

individen själv, därav de olika benämningarna (Andersson, 2000; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2009).  

Objektiv tinnitus: Den objektiva formen av tinnitus är ovanligare och omfattar omkring 1% av 

alla personer med tinnitus. De ljud som individen hör kan härröra från ticsliknande ryckningar 

i muskler (tensor tympani och stapediusmuskeln) som är belägna i mellanörat eller runt 

örontrumpeten. Här handlar det ofta om lågfrekventa ”klickljud”. Det kan också vara 

missbildningar på blodkärl som gör att personen kan uppfatta sina egna pulsljud (t.ex. 

Andersson, 2000; SAME, 2004; Karolinska Universitetssjukhuset, 2012). 

Subjektiv tinnitus är en subjektiv upplevelse av ljud som i nuläget inte går att höra eller mäta 

objektivt utan bara uppfattas av individen själv. Denna form av tinnitus drabbar således 99 % 

av alla individer med tinnitus och är oftast belägen i snäckan men kan också vara lokaliserad 

till hörselnerven, högre upp i hjärnans omkopplingsstationer eller hörselcentrat (t.ex. 

Andersson, 2000; SAME, 2004; Karolinska Universitetssjukhuset, 2012). Då huvuddelen av 

tidigare tinnitusforskning inte gjort någon uppdelning eller uppgett huruvida det rört sig om 

objektiv eller subjektiv tinnitus kommer denna uppsats inte heller att särskilja mellan dessa 

två former. Fortsättningsvis kommer därför enbart begreppet tinnitus att användas och detta 

innefattar med största sannolikhet båda varianterna även fast detta inte uppges.  

1.2 Tinnitus – prevalens  

Förekomsten av tinnitus beror på hur begreppet tinnitus definieras samt var gränsen för 

förekomst dras.  

Forskning visar att cirka 10-15% av alla människor är drabbade av tinnitus. Räknas även 

temporär tinnitus in, det vill säga tinnitus som uppkommer tillfälligt i samband med 

förkylning och/eller efter kraftig ljudexponering, ligger siffran på mellan 22-32% (Andersson, 

2000; Tyler, 2000; Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 2005; HRF, 2004). För de 

flesta innebär tinnitus inte något nämnvärt problem, men för cirka 1-3 % av befolkningen 

utvecklas det till ett markant lidande som påverkar stora delar av individens hälsa och 
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vardagsliv (Andersson, 2000; Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 2005). I Sverige 

handlar detta om cirka 100 000 individer (HRF, 2004).  

Tinnitus förefaller i flera tidigare studier vara mer vanligt förekommande hos män än hos 

kvinnor. Då tinnitus ofta har samband med hörselnedsättningar härleds denna skillnad till att 

fler män än kvinnor är drabbade av bullerskador (Andersson, 2000). Tyler (2000) har å andra 

sidan i flera studier funnit en högre prevalens av tinnitus hos kvinnor. Det finns alltså många 

studier gjorda, men det är fortfarande inte klarlagt huruvida tinnitus är mer vanligt 

förekommande hos män eller kvinnor. Tinnitusljudet hos kvinnor verkar vara mer komplext 

än hos män och det verkar vara mindre vanligt att ljudet är knutet till ett specifikt ställe i 

hörselsystemet (Andersson, 2000; Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 2005). 

Tinnitus verkar dessutom vara vanligare hos gravida kvinnor och kvinnor i premenstruella 

faser, något som kan höra ihop med att hormoner påverkar den endolymfatiska vätskan i 

hörselsnäckan (Tyler, 2000).  

Alla kan drabbas av tinnitus, även barn, men de flesta som drabbas är i medelåldern eller 

äldre. Att det främst är äldre som drabbas anses hänga samman med att även 

hörselnedsättningar är vanligare i dessa åldersgrupper (Andersson, 2000; HRF, 2004; 

Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 2005). Flera studier talar dock för att tinnitus 

bland barn kan vara vanligare än vad som tidigare framkommit. En viss okunskap och 

ignorans hos vuxna som inte tagit barnens signaler på allvar tros vara en av anledningarna till 

underskattning av prevalensen i denna åldersgrupp. Andra teorier antyder att barn inte lider 

lika mycket av sin tinnitus då de helt enkelt tror att det är ”normalt” med ljud i öronen och 

därför inte oroar sig för sin åkomma. Studier har dock funnit att barn, på grund av sin tinnitus, 

har relaterade problem så som svårigheter att höra, sömn-, och koncentrationssvårigheter med 

mera, varför mer forskning behövs inom detta område (Tyler, 2000; Andersson, Baguley, 

McKenna & McFerran, 2005). Att vara drabbad av tinnitus innebär inte per automatik att den 

drabbade också lider av densamma. För vissa individer innebär dock tinnitus ett lidande. 

1.3 Tinnitus – gradering av lidande  

Tidvis funderat på att ta mitt liv när det varit som värst. Vid högt ljud är det oerhört jobbigt. Jag 

är glad om tinnitus blir mer uppmärksammat. De flesta personer förstår inte vilket ”helvete” det 

kan vara. Sara, 64 år (Andersson, 2000, s. 68). 

Då tinnitus oftast inte går att mäta objektivt och då upplevelsen markant skiljer sig från person 

till person är det svårt att mäta eller gradera det lidande som en person kan erfara till följd av, 
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eller i samband med, sin tinnitus. Det är därför av stor vikt att patienten själv får beskriva sin 

upplevelse och som tillägg kan ett frågeformulär eller självskattningsskala användas. Ett 

sådant formulär kan till exempel ta upp frågor om hur ofta och hur besvärligt ljudet upplevs, 

tinnitusens påverkan på arbets-, och livssituationen, samt hur mycket tinnitusen inverkar på 

den fysiska och psykiska hälsan. Graden av besvär/lidande beror bland annat på intensitet och 

styrka i det upplevda ljudet men lika mycket på andra faktorer som exempelvis förmåga att 

själv kunna kontrollera och/eller bortse från ljudet (Axelsson & Schenkmanis, 1999; 

Andersson, 2000; Larsen, 2012). Försök att gradera tinnitus har gjorts, bland annat finns en 

skala som syftar till att koppla samman ljudets egenskaper med den inverkan det har på 

tinnituspatienten (Andersson, 2000). Denna skala, beskriven av Klockhoff och Lindblom 

(Andersson, 2000) består av tre steg där steg I avser temporär tinnitus som den drabbade kan 

bortse ifrån. Steg II innebär ett konstant ljud som den drabbade bara ibland kan tänka bort 

ifrån medan steg III står för ett konstant ljud som alltid är närvarande, inte går att stänga ute 

samt leder till besvär för den drabbade. Tinnitus är i sig ingen sjukdom utan betecknas som ett 

symtom (Andersson, 2000; HRF, 2004). Detta symtom kan ha många olika orsaker. 

1.4 Tinnitus – etiologi  

Många teorier existerar gällande orsaker till tinnitus. Forskning har funnit starka samband, 

omkring 80%, mellan tinnitus och hörselnedsättning (HRF, 2004) även om inte alla med 

tinnitus har en nedsatt hörsel. Kopplingar har även hittats mellan tinnitus och käkproblem, 

skalltrauma, otoakustiska emissioner, vaskulära tillstånd, ärftliga komponenter, ototoxiska 

läkemedel, tumörer och olika öronsjukdomar, men ännu finns det inget entydigt svar till 

varför tillståndet uppkommer eller varför vissa drabbas värre än andra. Troligtvis rör det sig 

om en ökad sårbarhet hos dessa individer (Andersson, 2000; SAME, 2004; Roeser, Valente & 

Hosford Dunn, 2007).  Då det inte finns ett entydigt svar gällande orsak till tinnitus är det 

också svårt att hitta en effektiv behandlingsmetod.  

1.5 Tinnitus – behandling  

Då tinnitus kan ha många olika orsaker skall behandling alltid föregås av en noggrann 

utredning. Behandlingsalternativen blir sedan i hög grad beroende på vad som orsakade 

tinnitusen, i hur hög utsträckning patienten lider av sin tinnitus och själv önskar hjälp för 

denna samt i vilken mån behandling kan erbjudas. I dagsläget går de flesta typer av tinnitus 

inte att bota utan behandlingen syftar främst till att mildra lidande, hjälpa patienten hantera sin 

tinnitus samt bota/lindra tilläggsproblematik exempelvis hörselnedsättningar. I nuläget 

används olika typer av hörhjälpmedel, brusgeneratorer, tinnitus retraining therapy (TRT), 
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kognitiv beteende terapi (KBT), antidepressiva läkemedel, biofeedback (kontrollerad 

avslappning), med mera för att behandla/lindra obehaget som tinnitus ger (Axelsson & 

Schenkmanis, 1999; Andersson, 2000; Roeser, Valente & Hosford Dunn, 2007). Som många 

andra komplexa symtom förekommer tinnitus ofta tillsammans med annan problematik, 

exempelvis psykisk ohälsa.  

1.6 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa, är vanligt förekommande och innebär ett stort lidande för individen. Det finns 

många beskrivningar av psykisk ohälsa. Ordet psykisk betyder själslig medan ohälsa kan 

beskrivas som sjukdom eller att kroppens funktioner är nedsatta (Svenska Akademien, 2011; 

Nationalencyklopedin, 2013). I litteratur och forskningsrapporter används många olika 

begrepp synonymt, exempelvis psykisk störning, psykiska problem, psykisk instabilitet, 

psykisk sjukdom, mental ohälsa och mentala problem för att beteckna att individen mår dåligt 

psykiskt. Då denna uppsats sammanställer många olika vetenskapliga artiklar har därför 

begreppet psykisk ohälsa valts för att beskriva problematik av psykisk karaktär. Psykisk 

ohälsa definieras och beskrivs på olika sätt i olika litteratur. Följande framställning är 

beskriven i Nationalencyklopedin och avser begreppet psykisk störning: Med psykisk störning 

menas att den drabbade kan ha avvikande beteenden eller att dennes upplevelse av 

verkligheten skiljer sig åt från den som inte är drabbad (Ottosson, 2013). Det är svårt att dra 

någon gräns för vad som menas med avvikande eller onormalt beteende då detta beror på den 

tid och kultur individen växer upp i och präglas av (t.ex. Passer & Smith, 2001; Nolen-

Hoeksema, 2007). Passer och Smith definierar psykisk ohälsa som att individen lider eller mår 

dåligt själv av sitt tillstånd, inte fungerar adaptivt i vardagslivet avseende exempelvis arbete 

och relationer samt avviker i sitt beteende utifrån den kultur och kontext han eller hon 

befinner sig i eller utifrån gällande normer.  

I genomsnitt drabbas 22 % av Amerikas befolkning någon gång under sin livstid av psykisk 

ohälsa, vilket gör den till den näst vanligaste formen av ohälsa efter hjärtsjukdomar (Passer & 

Smith, 2001). Vid en stickprovsundersökning uppvisade 10-20% av den svenska befolkningen 

någon form av psykisk ohälsa. Dock söker endast 2-3% årligen hjälp inom psykiatrin. 

Resterande andel av de drabbade söker hjälp inom primärvård, hos specialister eller undviker 

att söka hjälp. Nästan hälften av alla sjukskrivningar eller förtidspensioneringar för individer 

under 45 år beror på psykisk ohälsa (Ottosson, 2013).    

1.7 Sambandet mellan tinnitus och psykisk ohälsa 
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Ett flertal studier har funnit ett samband mellan tinnitus och psykisk ohälsa även om 

riktningen på det kausala sambandet är oklar. Det är alltså svårt att utröna huruvida lidandet 

av tinnitus ökar om individen mår psykiskt dåligt eller om det är tinnitus som leder till att 

individen lättare drabbas av psykisk ohälsa (Halford & Anderson, 1991; Folmer, Griest, 

Meikle, & Martin, 1999; Andersson, 2000; Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 

2005; Zöger, Svedlund & Holgers, 2006). Denna uppsats kommer att belysa sambandet 

mellan tinnitus och psykisk ohälsa. Då psykisk ohälsa inbegriper många olika tillstånd, har 

uppsatsen begränsats till att enbart fokusera på depressioner och ångest då dessa är två av de 

vanligaste psykiska problemen i befolkningen (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2006). Dessa 

två verkar också ha ett samband sinsemellan. Ungefär hälften av alla deprimerade lider också 

av någon form av ångestproblematik (Passer & Smith, 2001). I denna uppsats avses i många 

sammanhang att inbegripa både depressioner och ångest. Vid dessa fall har, för enkelhetens 

skull, begreppet “depression/ångest” använts för att inkludera båda tillstånden. Men för 

korrekthetens skull kommer först en presentation av depressioner och ångest var för sig då det 

rör sig om två skilda tillstånd. Det finns flera definitioner av depressioner.  

1.8 Depressioner 

Depressioner innebär perioder av sänkt stämningsläge. Alla människor drabbas av sorger och 

kan ibland känna sig ledsna, men vid en depression blir smärtan långvarigare och intensivare 

och saknar ibland yttre orsaker. Depressioner är allvarliga tillstånd som påverkar alla aspekter 

av livet. Den drabbade kan bli oförmögen att klara arbete och kanske inte ens orkar ta hand 

om sig själv, varför sjukdomen också får stora konsekvenser för anhöriga och kostar mycket 

ur ett samhällsperspektiv (Passer & Smith, 2001; Nolen-Hoeksema, 2007).   

Tillståndet inrymmer en kombination av emotionella, kognitiva, beteendemässiga och 

fysiologiska symtom. Hit hör exempelvis nedstämdhet, irritabilitet, apati, sömn-, och 

aptitrubbningar, trötthet, självmordstankar och känsla av skuld, skam, misslyckande eller 

värdelöshet. Individen behöver inte ha alla dessa symtom för att få diagnosen depression 

(Nolen-Hoeksema, 2007). Depressioner är vanliga, cirka 16 % drabbas någon gång under livet 

av depression (Kessler et al., 2003), siffran är 1,5 - 3 gånger dubbelt så hög hos kvinnor som 

hos män och det är vanligast att yngre vuxna drabbas (Nolen-Hoeksema, 2001; SCB, 2006; 

Nolen-Hoeksema, 2007; Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2009). Depressioner är ett vanligt 

folkhälsoproblem som årligen drabbar många människor, detsamma gäller för ångest. 

1.9 Ångest 
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Alla människor upplever oro och rädsla ibland, men hos en person med ångest har rädslan 

blivit så stark och frekvent förekommande att den kan försämra livskvalitettn och begränsa 

individen i det dagliga livet.  

Rädslan är hos vissa personer knuten till objekt, situationer och/eller företeelser som kan 

utgöra en potentiell fara exempelvis spindlar, smitta och flygresor men är överdriven i 

förhållande till den procentuella risk som faran faktiskt utgör. För andra är rädslan av ett mer 

allmänt slag där individen oroar sig för det mesta i tillvaron i högre utsträckning än vad som 

är brukligt hos gemene man (Passer & Smith, 2001; Nolen-Hoeksema, 2007).  

Ångest är ett samlingsbegrepp för flera olika tillstånd, hit hör exempelvis olika former av 

fobier, panikångest, generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom (Passer & Smith, 2001; 

Nolen-Hoeksema, 2007) men gemensamt för dessa tillstånd är att individen upplever både 

fysiska, kognitiva, beteende-, och känslomässiga symtom. Hit hör exempelvis ökad 

hjärtfrekvens, muskelspänningar och hyperventilering, panikkänslor och känsla av bristande 

kontroll. Ångest kan variera i styrka över tid och i olika situationer. Om alla typer av 

ångestproblematik klumpas ihop till begreppet ångest är detta den vanligaste formen av 

psykisk åkomma. Av den amerikanska befolkningen beräknas 17,6% av invånarna någon 

gång under livet vara drabbade av ångestproblematik (Passer & Smith, 2001). Svensk 

forskning visar att 24% av alla kvinnor och 14% av alla män besväras av oro, änslan eller 

ångest (FHI, 2009). Specifika fobier, exempelvis rädsla för djur eller trånga utrymmen är, 

tillsammans med social fobi, de vanligaste formerna av ångestproblematik (Passer & Smith, 

2001; Kessler, Petukhova, Sampson, Zaslavsky & Wittchen, 2012). Patienter med 

depressioner och/eller ångest har särskilda behov. Dessa behov ställer andra krav än vad som 

kanske traditionellt sett har räknats till hörselvård.  

1.10 Specifika behov hos tinnituspatienter med samtidig depression/ångest  

Då det verkar finnas en koppling mellan tinnitus och depression/ångest är det viktigt att 

personal inom hörselvården har tillägnat sig en kompetens som inrymmer kunskap både inom 

det audiologiska och det psykologiska området. Depressioner och ångest hos en 

tinnitusdrabbad kanske kan undvikas eller lindras om denne tidigt får adekvat hjälp för sin 

tinnitus. Eftersom psykisk ohälsa fortfarande är tabubelagt och något som många människor 

drar sig för att tala om (Corrigan & Rao, 2012; Ilic et al., 2013) är det troligt att patienter som 

är drabbade av båda tillstånden hellre uppsöker hörselvården än psykiatrin för att få hjälp med 

sina besvär. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt inom vården är därför essentiellt för att fånga 

in de olika aspekterna av fysiskt och psykiskt lidande som en tinnituspatient kan vara drabbad 



8 
 

av. Tinnitus och psykisk ohälsa är tillsammans och var för sig, tillstånd som är vanliga i 

samhället och riskerar att bli allvarliga och kroniska för individen om denne inte erbjuds hjälp 

i tid.  

1.11 Kunskapsläget hos audionomer och patientsituationen avseende behandling av 

tinnitus inom hörselvården 

Många audionomer verkar sakna den kompetens som krävs för att bemöta tinnituspatienter på 

ett professionellt sätt och kunna erbjuda lämplig vård (Andersson, Baguley, McKenna och 

McFerran, 2005). Denna kunskapsbrist gör att audionomerna känner maktlöshet inför att möta 

tinnituspatienter och inte vet hur de ska kunna ge adekvat hjälp. Detta kan leda till att 

patienterna inte får tillräckligt stöd i sin situation (Axelsson & Schenkmanis, 1999; 

Andersson, Baguley, McKenna och McFerran, 2005). Det finns tinnitusteam som specialiserat 

sig på tinnitusproblematik på vissa kliniker, bland annat i Örebro, Jönköping och Värmland. I 

dessa team arbetar oftast personer från olika yrkeskategorier, exempelvis audionomer, 

kuratorer, sjukgymnaster, läkare och psykologer vilket gör att en bred kompetens kan 

uppnås (Jensen, 2013; Ljungqvist, 2013; Mjörnerud, 2012). Tinnitusteam finns dock inte i alla 

landsting och för många patienter innebär detta faktum att de kanske inte får den hjälp de 

behöver och är berättigade till, alternativt att de måste resa långt för att få behandling eller få 

träffa personer med specialistkompetens. För att vårdbehovet skall tillgodoses och för att 

patienter på alla svenska audiologiska kliniker/hörcentraler skall få en jämlik och 

individanpassad hörselvård oberoende av kön, bostadsort eller problematik krävs insatser. 

Men insatserna måste vara väl grundade i kunskap och denna kunskap är idag bristfällig 

(Andersson, Baguley, McKenna och McFerran, 2005). Denna uppsats avser att bidra till 

överskådlig och lättillgänglig information gällande depression/ångest i kombination med 

tinnitus och vänder sig till audionomer. I tidigare tinnituslitteratur (t. ex. Axelsson & 

Schenkmanis, 1999; Andersson, 2000; Tyler, 2000; Andersson, Baguley, McKenna, & 

McFerran, 2005) presenteras omfattande forskning som tyder på ett samband mellan tinnitus 

och depression/ångest. Då denna koppling sedan tidigare är känd avser denna uppsats främst 

söka klargöra hur sambandet ser ut. Eftersom uppsatsen är en sammanställning av 

vetenskapliga artiklar som använt sig utav skilda kriterier och mätinstrument, är det svårt att 

jämföra resultaten från de olika studierna. Denna uppsats gör därför inga anspråk på att ge en 

heltäckande kartläggning över sambandet mellan tinnitus, depressioner och ångest. 

2. Syfte 
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Syftet med denna uppsats är att belysa sambandet mellan tinnitus och depression/ångest.  

 

3. Metod 
I det här avsnittet presenteras den metod som har använts i denna uppsats.  

3.1 Sökstrategi 

Innan artikelsökningen påbörjades genomfördes en litteraturgenomgång i ämnet tinnitus och 

depression och ångest för att utreda dessa begrepp. Utifrån detta påbörjades sedan 

artikelsökningen. MESH-termer användes för att få fram relevanta sökord och kombinationer. 

Ett stort antal artiklar hittades (se tabell 1) eftersom det under de senaste årtiondena har 

forskats mycket kring just tinnitus, ångest och depression. En avsmalning av ämnet var därför 

nödvändig. Många av artiklarna tog upp andra åkommor och deras förhållande till tinnitus och 

depression/ångest. Vissa av dessa andra symtom eller åkommor fanns intressanta såsom 

copingstrategi medan andra av rent somatisk natur valdes bort till exempel böjveckseksem. 

Med copingstrategier avses beteenden och tankemönster som individen använder för att 

hantera svårigheter, motgångar eller stressfyllda situationer (Taylor, 2009).  

Då syftet med uppsatsen var att studera hur depression/ångest och tinnitus samvarierade 

valdes artiklar som behandlade flerfunktionshinder bort. Detta med tanke på att det var 

omöjligt att veta huruvida depression/ångest i dessa fall var relaterade till tinnitus eller om de 

istället var en produkt av någon annan åkomma eller funktionsnedsättning.  

Sökdatabaser med medicinsk och psykologisk inriktning användes vid artikelsökningen, dessa 

var: PubMed, CINAHL och PsycINFO som samtliga finns vid Örebros universitetsbibliotek. 

Pubmed valdes för att den har ett mycket brett utbud, CINAHL innehåller referenser till 

artiklar inom omvårdnad och hälso-och sjukvård. PsycINFO har mer psykologisk inriktning 

och denna valdes som ett komplement till de andra. Den databas som gav flest träffar var 

PubMed och många av artiklarna som sedan användes till uppsatsen fanns där. 

Inklusionskriterier av artiklar var: 

 1. Publiceringsår (1983-2013) 

 2. Språket (engelskspråkiga artiklar) 

 3. Abstrakt skall innehålla orden tinnitus och depression/anxiety 

 4. Artikeln skall handla om vuxna (över 18 år) 

 

De sökord som användes var; Tinnitus, Depression, Anxiety och Mental problems. Dessa 

kombinerades sedan och de kombinationer som användes redovisas i tabell 1. Många av 
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träffarna var dubbletter, detta redovisas dock inte i tabellen.  

Tabell 1. Träffar per sökdatabas för sökord/kombinationer.  

Databas 

 

 

PubMed CINAHL PsycINFo Summa 

Sökord/kombination 

 

    

Tinnitus 

 

5728 476 816 7020 

Tinnitus AND 

Depression 

350 32 135 517 

Tinnitus AND 

Anxiety AND 

Depression 

156 20 73 249 

Tinnitus AND 

Mental problems 

24 2 14 40 

 

De studier som hittades genom litteratursökningen använde sig av olika metoder för att 

uppfylla sitt syfte. Det var därför nödvändigt att välja ut en eller två metoder studierna fick 

använda, de som valdes var enkätstudie och/eller strukturerad intervju. Det som var intressant 

för syftet av denna uppsats var att undersöka större grupper för att finna samband. Studier 

som är fallstudier eller experimentella studier inkluderar ofta få patienter och dessa valdes 

därför bort. 

Det var även så att många av de artiklar som fanns intressanta under den första granskningen 

av abstrakt använde sig av just metoden enkätstudie och/eller strukturerade intervjustudie 

vilket stärkte det tidigare antagandet. Även att många av artiklarna med dessa metoder 

använder sig av samma skattningsskalor för att undersöka fenomenen var något som tidigt 

observerades. Vilket innebar att resultaten av studierna går att jämföra i viss mån och dra 

slutsatser utifrån. 

Det genomfördes även en manuell sökning genom att undersöka referenslistor hos artiklar där 

litteratursökningen verkade vara av relevans för studien. Genom detta hittades ett antal 

artiklar som granskades tillsammans med de från artikelsökningen. 
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3.2 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det inom forskning två sorts etik, en intern och en extern. 

Den externa etiken handlar om deltagarna i en studie och behandlar deras rätt till respekt och 

skydd från skador de kan utsättas för under forskningsprocessen. Den interna etiken handlar 

istället om forskarens eget ansvar att överväga etiska aspekter i själva hantverket, processen 

att genomdriva forskningen. Denna typ av etik kallas forskaretik och tar även upp forskarens 

ansvar för publicering av material och att det publicerade materialet inte uppkommit genom 

fusk eller ohederliget.   

 

När arbetet med en litteraturstudie inleds är det viktigt att gå igenom de etiska aspekterna som 

är aktuella. Forsberg och Wengström (2008) beskriver problematiken med fusk och 

ohederlighet inom forskningsvärlden. Inom detta ingår fabricering av data, stöld eller plagiat 

av annans material och förvrängning av forskningsprocessen. Författarna beskriver även hur 

viktigt det är att välja artiklar som på förhand har granskas av en etisk kommitté för att 

garantera kvalitetten på materialet. Att ta upp artiklar som både stödjer och inte stödjer 

forskarens hypotes är också en viktig del av att göra en litteraturstudie som är vetenskaplig. 

Detta för att garantera att studien inte är vinklad efter författarens egna åsikter genom ett styrt 

urval av artiklar. 

 

3.3 Urvalsprocessen 

 

De artiklar som inkluderades i studien presenteras i artikelmatrisen (se bilaga 1). Artiklarnas 

relevans baserades på den checklista författarna skapade efter Forsberg och Wengströms 

(2008) modell för kvalitettsundersökning av kvantitativa artiklar. Checklistan (se bilaga 2) tar 

bland annat upp validitet, reliabilitet, relevans, bevisvärde och om de etiska aspekterna är 

redovisade i studien.  

Forsberg och Wengström (2008) skriver att en studie med hög kvalitett måste ha ett 

tillräckligt stort studiematerial, väldefinierade frågeställningar och adekvata statistiska 

metoder för att utreda frågeställningen. En studie med låg kvalitett har istället bristande 

deltagargrupp, dåligt eller inte beskriven metod och instrumentdel samt vacklande statistik 

analysmetod.  

Artiklarna bedömdes således ha låg, medel eller hög kvalitett. De artiklar som inkluderades i 

studien hade som lägst medelkvalitett. När kvalitetten av artiklarna var fastställd så bestämdes 

även hur högt bevisvärde var och en av artiklarna hade. För att inkluderas i studien skulle 
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bevisvärde medel minst vara uppmätt samt hög kvalitett på studien. I första hand valdes de 

artiklar med hög kvalitett och med högt bevisvärde.  

Till en början fanns ett mycket stort material som behövdes gås igenom för att kunna urskilja 

de artiklar av relevans för studien, antalet redovisas i tabell 1. Abstrakt var då det som i första 

hand koncenterades på att läsas igenom och utifrån detta urskiljdes sedan ett antal artiklar att 

granska närmare. Genom detta minskade artikelmängden till 27 artiklar som var aktuella inför 

kvalitettsgranskningen. 

Granskningen gick till väga så att uppsatsskrivarna delade upp artiklarna mellan sig och 

granskade sedan enligt checklistan och diskuterade sedan vilka artiklar som borde inkluderas i 

studien. Vid början av artikelgranskningen var 27 artiklar aktuella (se bilaga 1) och efter 

kvalitettsgranskningen fanns 13 artiklar kvar som sedan användes i studien.  

4. Resultat 
I syfte att förtydliga resultatet inleds resultatavsnittet med en ordlista samt ett avsnitt om 

brukade mätinstrument.  

4.1 Ordlista  

Vissa av de begrepp som använts i uppsatsen är en direkt översättning från engelsk 

terminologi. Då svenskan saknar motsvarande facktermer alternativt där ord går att översätta 

till flera skilda betydelser har här definierats hur orden tolkat i denna uppsats. Dessa 

tolkningar har sedan genomgående använts när det handlat om översättningar och analys av 

engelskspråkiga artiklar/litteratur. Det kan naturligtvis finnas nyansskillnader och alternativa 

tolkningar/översättningar till orden men läsaren kan genom denna förteckning se vad som 

avses i denna uppsats. 

Tabell 2. Översättningar. 

Engelskt begrepp Svensk översättning Förklaring 

tinnitus distress                      tinnitusproblematik  Problematik som uppkommer 
när en tinnitusdrabbad inte 
kan hantera de stressfaktorer 
som uppkommer med 
tinnitus  

tinnitus loudness                    Tinnitusljudstyrka Den subjektiva ljudstyrkan 
personens tinnitus har 

tinnitus severity                      tinnitussvårighetsgrad Subjektivt upplevd 
svårighetsgrad av tinnitus 
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anxiety sensitivity                  Ångestkänslighet En mental känslighet för att 
drabbas av ångest 

 

4.2 Mätinstrument 
 
Olika mätinstrument, i form av skattningsskalor, har använts i enkäter och strukturerade 

intervjuer i de artiklar som granskats. I enkäterna har respondenterna själva ifyllt svaren på 

skattningsskalorna och vid intervjuerna har personer med utbildning och/eller erfarenhet fyllt i 

de skriftliga svaren utifrån respondenternas muntliga svar. Dessa mätinstrument bestod av 

frågor om tinnitus, depressioner och ångest. Även frågeformulär ämnade att mäta andra 

tillstånd, exempelvis livskvalitett, copingstrategier och somatiska symtom förekom i de fall 

detta var relevant utifrån respektive artikels syfte och frågeställningar. Samtliga använda 

skalor är standardiserade mätinstrument och de flesta har genomgått rigorösa kontroller och är 

internationellt tillämpbara, exempelvis Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ), Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) och Hospital and Anxiety Scale (HADS). 

Det finns en mängd skalor som mäter samma typ av tillstånd, men som har olika fokus, syfte 

eller inriktar sig mot en särskild målgrupp. En del skalor är i första hand riktade mot en 

generell population medan andra är avsedda för kliniskt bruk. Vissa är omfattande och 

innehåller uppemot 100 frågor medan andra består av ett fåtal. Några skalor omfattar flera 

tillstånd medan andra inriktat sig på ett enda, exempelvis depression. En del av granskade 

artiklar har, i sina studier, inte heller använt sig av hela frågeunderlaget i respektive skala utan 

tagit med utvalda delar. Då skalorna i sig är helt olika, har olika målgrupper, syften, 

omfattning och utförande går dessa omöjligen att jämföra sinsemellan, även om de mäter 

samma tillstånd. Det existerar med all sannolikhet ingen studie där samtliga skalor jämförts 

och viktats mot varandra för att se i hur stor utsträckning svaren överensstämmer och visar på 

samma svårighetsgrad av tillstånden. Då det rör sig om en betydande mängd skalor som 

använts i de granskade artiklarna, har efter noggrant övervägande, beslut tagits om att inte 

närmare granska dessa skalor eller räkna upp dem i resultatet. Detta skulle bli alltför 

omfattande och utgör inte syftet för denna uppsats. Därför är endast tillstånden som 

mätinstrumenten avsett att mäta uppräknade i artikelgenomgången. 

4.3. Artiklar 
 
Nedan följer genomgången av 13 artiklar som granskats och sammanfattats. Det material som 

utifrån syftet utgjort relevans har inkluderats i genomgången. 

 

Hérbert, Canlon, Hasson, Magnusson Hanson, Westerlund, och Theorell (2012) har sin 
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utgångspunkt i tidigare studier som beskrivit sambandet mellan tinnitussvårighetsgrad och 

psykisk ohälsa i form av depressiva symtom. Studier har då funnit att dessa två symtom ofta 

samvarierar och att en minskning i det subjektiva lidandet av tinnitus kan erhållas genom att 

minska de depressiva symtomen hos patienterna.  

Syftet med studien var att studera sambandet mellan tinnitusförekomst, grad av tinnitus och 

depressioner hos den yrkesverksamma svenska befolkningen genom att använda enkäter från 

Statistiska Centralbyråns studie Occupational Survey of Health. Studien var longitudell och 

jämförde resultat från två olika mättillfällen vilket gav författarna möjligheten att studera 

förändringar i depression/ångest i förhållande till tinnitus under undersökningsperioden. 

Studien har 6212 deltagare som slumpmässigt valdes varav ingen kliniskt aktuell för varken 

tinnitus eller depression. Studien använde skattningsskalor som instrument för att gradera 

depressivitet hos patienter. Resultatet av studien visade att tinnitusproblematik och 

tinnitussvårighetsgrad samvarierar med grad av ångest och depression. Starkast var sambandet 

mellan tinnitussvårighetsgrad och depression/ångest. Författarna föreslog genom studien att 

eftersom tinnitusljuden inte går att avlägsna så vore det klokt att en del av vården fokuserar på 

att behandla patienternas psykiska välmående då detta kan leda till bättre livskvalitett för 

patienterna vilket i sin tur kan minska det subjektiva lidandet av tinnitus.  

 

Bakgrunden till den studien Hesser och Andersson (2009) har gjort är tidigare forskning som 

visat på att ångestkänslighet kan ligga bakom mer än vad som tidigare framkommit med 

avseende på patienters upplevelser av symtom. Både vad det gäller patienter som lider av 

kronisk smärta och andra rent somatiska sjukdomar som vid psykiska sjukdomar exempelvis 

panikångest. Författarna har i sin studie undersökt sambandet mellan ångestkänslighet och 

tinnitusproblematik. De undersökte även om ett samband mellan undvikandebeteende, 

ångestkänslighet och tinnitus kunde finnas. Studien hade 283 deltagare som forskarna fann via 

en enkätundersökning som utfördes på nationell nivå och tog upp ämnen som 

hörselnedsättning, yrsel och tinnitus. Deltagarna fyllde i enkäter som mätte ångestkänslighet, 

ångest, depression, tinnitus obehag och undvikandebeteende. Studien använde 

skattningsskalor som instrument för att mäta patienternas psykiska ohälsa. Resultatet visade 

att ångestkänslighet och tinnitusproblematik hade ett signifikant samband. Ångestkänslighet 

visade sig vara en faktor som kunde förutspå tinnitusproblematik även efter att ångest och 

depressivitet borträknades. Även om inte ångestkänslighet förklarar hela bilden av varför en 

patient drabbas av svårare grad av tinnitusproblematik så bör det räknas som en 

bakomliggande faktor som bör undersökas hos patienter. Studien visar även att 

undvikandebeteende har en viktig roll i förhållandet mellan ångestkänslighet och 
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tinnitusproblematik. Patienter med denna ångestkänslighet drar sig i större utsträckning från 

att utsätta sig för situationer där obehag kan uppstå, vilket i sin tur leder till att deras liv 

begränsas och kvalitetten fallerar. 

 

Forskning om tinnitusbehandling och dess resultat för patientens välmående är bakgrunden till 

Reynolds, Gardner och Lees (2004) studie. Många tinnituspatienter får idag endast hjälp rent 

praktiskt med sin tinnitus genom tinnitus-maskeringsprogram och avslappningsterapi. 

Forskning har visat att när behandlingen istället är av psykologisk inriktning är resultatet ofta 

bättre. Författarna ämnade med sin studie beskriva sambandet mellan tinnitus och psykologisk 

komorbiditet genom enkäter med skattningsskalor som instrument. Studien hade 55 deltagare 

som rekryterades via en audiologisk klink i Storbritannien. Studien innehöll patienter som 

fortfarande fick rehabilitering för sin tinnitus och patienter som hade avslutat rehabiliteringen. 

Resultatet visade att även om patienterna har avslutat rehabiliteringen och lidandet av ångest 

och depressioner minskat så finns en viss del av problematiken fortfarande kvar. Att många 

patienter i den här studien även efter sin rehabilitering hade stora besvär med ångest och 

depressioner i förhållande till sin tinnitus kopplar författarna ihop med begreppet 

tinnitusproblematik både vad det gäller förekomst och framtida behandling för 

tinnituspatienter. Studien visade även att ju fler psykologiska symtom som ångest patienten 

kopplar till sin tinnitus, desto större risk för att patienten mår dåligt psykiskt. Faktorn om 

patienten är rädd för konsekvenserna av sjukdom hade ett signifikant samband med om en 

patient lider av psykisk ohälsa. Av deltagarna i studien hade 28%  resultat som visar på 

ångestproblematik och dessa hade även problem med sömnen på grund av påträngande 

tinnitus.   

 

Bartels, Midde, van der Laan, Staal och Albers (2008) har utgått från tidigare forskning om 

hur tinnitus och psykisk ohälsa i kombination påverkar patientens livskvalitett. Forskning har 

visat att patienter som är mer känsliga för ångestproblematik ofta lider mer av 

tinnitusproblematik än patienter utan detta. Hur patienten själv hanterar de problem som 

uppkommer i och med tinnitus är också något författarna har undersökt. Syftet med studien 

var att utvärdera effekterna av ångest och depression med hjälp av kliniska verktyg som 

beskriver generellt hälsostillstånd, tinnitusspecifika copingstrategier och livskvalitett. Studien 

hade 265 deltagare som samtliga led av kronisk tinnitus. Dessa delades upp i fyra olika 

grupper för vilka psykiska symtoms uppvisades på en skattningsskala som mäter 

depression/ångest och grupperna jämfördes sedan med varandra. Forskarna formade en grupp 

för de utan symtom, en för de med endast ångest, en för de med endast depression och en för 
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de med både depression och ångest. Samtliga deltagare fyllde enkäter för att mäta 

tinnitusproblematik och en enkät för att mäta vilken copingstrategi de använde. Resultatet 

testades sedan och signifikant skillnad fann författarna mellan den grupp med ångest och 

depression och samtliga andra grupper. Detta gällde även generellt hälsotillstånd och 

tinnitusspecifika faktorer för livskvalitett. Gruppen med ångest och depression var även den 

som hade sämst livskvalitett överlag och minst effektiv copingstrategi. Studien visade genom 

detta effekten av hur tinnituspatienter som lider av både ångest och depression kraftigt 

påverkas på många plan i sitt vardagliga liv genom att hälsotillståndet försämras både genom 

själva tinnitussymtomet men även psykiskt. Vilken copingstrategi patienten använder hängde 

ihop med patientens välmående enligt denna studie.  

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan tinnitus hos patienter och 

psykisk ohälsa. Harrop-Griffiths, Katon, Dobie, Sakai och Russo (1987) har observerat brister 

hos denna forskning vad gäller antalet deltagare, hur de har rekryterats (många är kliniskt 

aktuella psykiatripatienter), kontrollgrupper att jämföra med saknas och brister i material som 

används vid intervjuer av deltagare. De ämnade därför med sin studie undersöka prevalensen 

av psykiska problem hos tinnituspatienter med hjälp av en strukturerad intervju samt kliniska 

skattningsskalor. De psykiska problem hos deltagarna de identifierar jämfördes sedan med 

kontrollgruppen. Studien innehöll 21 tinnituspatienter och 14 kontrollpersoner. Resultatet av 

studien visar att tinnituspatienter löper större risk att drabbas av depressioner då 80% av 

deltagarna fick resultat som visade på svårare psykiska problem under sin levnadstid medan 

kontrollgruppen endast fick 43%. Klinisk depression var den vanligaste diagnosen hos 

tinnituspatienterna där en stor del visade tecken på depressiva tendenser under levnadstiden 

och ungefär hälften led vid undersökningstillfället av klinisk depression. Hos kontrollgruppen 

fanns 21 % som uppvisade tecken på detta under sin levnadstid och en mycket liten del led av 

klinisk depression vid undersökningstillfället i denna grupp. Resultatet av den här studien 

föreslår författarna hänger ihop med vilken sorts patienter som söker vård för sin tinnitus och 

att det då i högre utsträckning är patienter med andra problem än enbart tinnitus som söker sig 

till sjukvården. Den här studien inkluderade i tinnitusgruppen endast kliniska patienter vilket 

kan ha påverkat resultatet.  

 Zöger, Svedlund och Holgers (2006) utgår från forskning som visar att patienter som har 

drabbats av svårare grad av tinnitus ofta lider av psykiska problem som depression och 

ångestproblematik. Även hos patienter som ligger i riskzonen för att drabbas av svårare grad 

av tinnitus uppvisar enligt tidigare forskning tecken på depressivitet. Författarna ämnade med 
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sin studie försöka utröna hur sambandet mellan tinnitussvårighetsgrad och just klinisk 

depression och ångestproblematik ser ut. I studien deltog 194 personer som delades i två 

grupper, den ena gruppen var tinnituspatienter med 80 deltagare  från en audiologisk klinik 

som tillfrågades om att delta vid sina respektive besök på kliniken. De andra 114 deltagarna 

rekryterades till studien genom en hörselscreening och intervju och bedömdes genom detta 

ligga i riskzonen för att utveckla svårare grad av tinnitus vilket avgjorde vilka som 

inkluderades i studien. Deltagarna fick sedan fylla i kliniska skattningsskalor för att undersöka 

deras tinnitusproblematik och grad av ångest och depression.  Resultatet av studien visade att 

en positiv korrelation fanns mellan tinnitussvårighetsgrad och depression för bägge 

grupperna. Den grupp som låg i riskzonen för utveckla tinnitussvårighetsgrad hade lägre 

korrelation än den andra gruppen för ångest, men vad gäller depression var resultaten lika. 

Författarna fann även att stigande tinnitusproblematik ger en stigande risk för att utveckla 

depression. Enligt studien får ungefär 20 % av alla som drabbas av tinnitus även depression 

och/eller ångest. Vad detta beror på kan enligt författarna vara att patienter som redan innan 

har psykiska problem har svårare att hantera tinnitusbesvären än patienter som inte har dessa 

problem. Det blir på grund av detta svårt att utröna vilket tillstånd som ger det andra, men ett 

samband finner författarna tydligt.  

Bakgrunden till den studie som Krog, Engdahl och Tambs (2010) har genomfört är forskning 

som visar på att tinnituspatienter i större utsträckning än andra har psykiska problem som 

ångest och depressioner i kombination med lågt självförtroende och försämrat allmänt 

välmående. Syftet till studien var att undersöka hur kopplingen mellan dessa symtom och se 

hur de hänger ihop. Att utröna faktorer som kan vara inblandade i tinnituspatienters olika 

problemområden var också en del av syftet.  Författarna använde i studien även olika 

standardiserade mätinstrument som vilken mäter psykiskt välmående. Undersökningen pågick 

mellan år 1995-98.  De har i sin studie använt sig av både kliniska och icke-kliniska deltagare 

och totalt var det 51574 personer med i studien. Detta genererade ett resultat som gick att 

jämföra mellan grupperna och sedan generalisera på befolkningsnivå då författarna observerat 

att sådan kunskap saknas. Resultatet visar till skillnad från tidigare studier att ett samband 

mellan tinnitus och depression och ångest inte var signifikant. Då tidigare studier till största 

delen koncentrerat sig på att undersöka hur kliniska tinnituspatienters psykiska hälsa har 

påverkats av symtomen ger den här studien en bild av hur kopplingen ser ut på nationell nivå. 

Det författarna däremot fann hos vissa av deltagarna var att ångeskänslighet hade ett samband 

med huruvida patienten led av sin tinnitus eller var drabbad av ljudkänslighet. Detta visar 

enligt författarna på att det inte i tinnitusen i sig själv som utgör den starkaste kopplingen 

mellan symtomen utan istället patientens egen känslighet och förmåga att hantera symtomen.  
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I studiens bakgrund gjordes en distinktion mellan begreppen: tinnitusproblematik och 

tinnitusljudstyrka där författarna Wallhäusser-Franke, Brade, Balkenhol, D’Amelio, 

Seegmüller och Delb (2012) beskrivit att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan 

dessa två begrepp. En hög grad av tinnitusproblematik förknippades med en hög grad av 

depressivitet och ångest även om relationen var omtvistad. Även en hög grad av 

tinnitusljudstyrka kunde bli invalidiserande och här kunde den egna upplevelsen av 

ljudstyrkan skilja sig från ljudstyrkan uppmätt genom psykoakustiska mätningar. Syftet med 

studien var att särskilja och definiera faktorer som påverkade upplevelsen av, och förekom 

samtidigt med, tinnitusproblematik respektive tinnitusljudstyrka. Postenkäter skickades ut till 

13349 patientmedlemmar som var registrerade hos ”the German Tinnitus Association”. Av 

dessa användes 4705 i studien, bortfallet var 8644. Enkäterna ifylldes av personer mellan 18-

94 år, medelåldern var 58,63 år. Av respondenterna var 40,9% kvinnor. Enkäterna bestod av 

frågor om bland annat tinnitusprevalens och hörselnedsättning. Dessutom mättes 

tinnitusljudstyrka, tinnitusproblematik och depression/ångest. Resultatet visade att det fanns 

en positiv korrelation mellan tinnitusproblematik och depression/ångest medan dessa symtom 

inte var signifikanta hos dem med hög tinnitusljudstyrka. Slutsatsen var att tinnitusljudstyrka 

och tinnitusproblematik bör mätas och behandlas på olika sätt då det är olika faktorer som 

samverkar med upplevd tinnitusljudstyrka och tinnitusproblematik.  

 I bakgrunden till Zöger, Svedlund och Holgers (2001) studie berättas att många försök har 

gjorts för att definiera tinnitussvårighetsgrad samt utröna etiologin och komorbiditeten till 

denna. Psykologiska variabler verkar ha en större inverkan vid tinnitussvårighetsgrad än vad 

audiometriska parametrar har. Det verkar finnas hög komorbiditet mellan psykiska problem, 

främst depressioner, och tinnitus. Andra faktorer som anses påverka tinnitussvårighetsgrad är 

sömnsvårigheter och smärta medan hörselnedsättning hade liten inverkan på 

tinnitussvårighetsgraden. Hörselnedsättning är dock i sig känt för att ha samband med 

psykiska problem, social isolering och en försämrad livskvalitett. Syftet med studien var att 

undersöka komorbiditeten mellan tinnitus och psykiska problem, eller historik av psykiska 

problem, hos tinnituspatienter som inte har någon betydande hörselnedsättning. Urvalet 

bestod av 82 tinnituspatienter i åldrarna 26-78 år, av dessa var 52 män och 30 kvinnor som 

fått olika form av tinnitusbehandling med start för 24 månader sedan. Alla hade ett 

tonmedelvärde bättre än 50 dB HL på sämsta örat. Bortfall, 90 personer, på grund av grava 

former av hörselnedsättning alternativt att personer ej önskade delta. En psykiatriker utförde 

strukturerade intervjuer för att mäta personlighetsdrag och psykisk ohälsa. Dessutom ställdes 

frågor om när tinnitus börjat samt upplevd tinnitussvårighetsgrad. Historik avseende 

eventuella psykiska problem och negativa livshändelser sedan ett år tillbaka i tiden frågades 
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det också om. Resultatet visade att 78% av patienterna någon gång haft psykiska problem, 

varav 55% hade det vid studiens utförande. Det vanligaste problemet var depressioner som 62 

% av patienterna någon gång varit drabbade av och 39% hade det vid studiens utförande. 

Ångestproblematik rörde 45% av patienterna och alla med denna typ av problem hade det 

även vid studiens utförande. Av dessa 45% hade 31% en samtidig depression. I endast 7% av 

fallen hade tinnitus föregått  upplevelsen av ångest och depression. Endast 34% av alla 

tinnituspatienter hade någon gång varit i kontakt med sjukvård för sina psykiska problem. 

Slutsatsen författarna drog var att vården måste bli mer lyhörd för eventuella psykiska 

problem hos tinnituspatienter då detta är vanligt förekommande. 

Scott och Lindberg (2000) sammanfattar i bakgrunden till sin studie att vissa individer klarar 

att anpassa sig till sin tinnitus medan tinnitus hos andra leder till ett betydande lidande. 

Härmed uppkommer frågan om vilka komponenter som är involverade i adaptionsprocessen 

samt huruvida olika tinnitusdrabbade har olika psykologiska profiler som kan förklara 

skillnaden. Tidigare studier har funnit såväl psykologiska skillnader som skillnader i 

somatisering, tinnituskarakteristika, sömn, koncentrationsförmåga och locus of control. Syftet 

med denna studie var att undersöka huruvida hjälpsökande tinnitusdrabbade skiljer sig ifrån 

icke-hjälpsökande tinnitusdrabbade och en kontrollgrupp avseende psykologisk profil 

(exempelvis depressiv läggning, ångest-, och agressionsbenägenhet), stresstålighet, 

stresshantering och somatisering. Undersökningen utfördes genom att postenkäter skickades 

ut till deltagarna. Dessa bestod av demografiska frågor, frågor om tinnitus och 

självskattningsskalorna som avsåg att mäta depression, ångest, aggression, stress, optimism, 

coping, hälsa, samt skalor om somatiska problem. Urvalet bestod av tre grupper: (1) 

Hjälpsökande tinnituspatienter, 117 patienter som sökt hjälp på en klinik, (2) Icke-

hjälpsökande tinnitusdrabbade, 201 individer, samt (3) Kontrollgrupp, bestående av 317 icke 

tinnitusdrabbade. De två sistnämnda grupperna var urvalsgrupper bestående av slumpmässigt 

utvalda individer (som motsvarade kriterierna för förekomst respektive icke förekomst av 

tinnitus) tagna ur en nationell population. Resultatet visade att gruppen med de hjälpsökande 

tinnituspatienterna hade högre värden på alla skalor utom för skalan med ryggvärk vilket 

innebär att denna tinnitusgrupp uppvisade mer tendenser till både fysiska och psykiska 

symtom i form av depressioner, ångest, agression, somatiska besvär och stress. Slutsatsen 

blev att det fanns mer skillnader mellan grupp (1) och de övriga grupperna än mellan grupp 

(2) och (3) både avseende fysiska och psykiska symtom. Icke-hjälpsökande tinnitusdrabbade 

har alltså mer likheter med de icke tinnitusdrabbade än vad de har med de hjälpsökande 

tinnitusdrabbade avseende psykologisk profil, stress och somatisering. 
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Som bakgrund till sin studie har författarna Gopinath, B., McMahon, C. M., Rochtchina, E., 

Karpa, M. J., & Mitchell, P (2010) funnit att få tidigare studier har undersökt förekomst av 

tinnitus i normalpopulationer. De som gjort det har funnit samband mellan tinnitus och 

depression, ångest, frustration, sömnsvårigheter, nedsatt kognitiv förmåga och livskvalitett. 

Potentiella riskfaktorer för att drabbas av tinnitus är hörselnedsättning, skallskador, otoskleros 

med flera. Syftet med denna studie var att klargöra vilka riskfaktorerer som finns för att 

drabbas av tinnitus. Målet var också att studera vilka effekter tinnitus har på den psykiska 

hälsan, livskvalitetten och den kognitiva förmågan. Longitudinell postenkätstudie där totalt 

1214 personer, från 49 år och uppåt, från en normalpopulation deltog. Enkäten delades 

ursprungligen ut till 3654 personer och följdes upp efter fem års intervall, vid totalt tre 

tillfällen. Frågor gällande tinnitus, hörselnedsättning, bullerpåverkan samt yrsel ställdes. 

Hörseln mättes av audionomer vid samtliga tre tillfällen. Även frågor om den allmänna hälsan 

och riskfaktorer, exempelvis alkoholvanor, ställdes. Dessutom frågor från formulär om 

livskvalitett, depressioner och psykisk hälsa ställdes. Resultatet visade att yrsel, 

hörselnedsättning, whiplashskada samt mellanöreinfektion utgjorde riskfaktorer för att senare 

drabbas av tinnitus. De som var drabbade av tinnitus uppvisade sämre livskvalitett, 

exempelvis lägre grad av vitalitet, samt var i högre utsträckning deprimerade. De var upp till 

två gånger så vanligt hos tinnitusdrabbade att uppvisa depressiva symtom som vad det var hos 

icke tinnitusdrabbade. Slutsatserna författarna drog är att det är viktigt att upptäcka och hjälpa 

tinnitusdrabbade i tid för att undvika det onödiga lidandet som är relaterat till tinnitus i denna 

patientgrupp. 

I sin bakgrund sammanfattar Halford och Anderson (1991) att trots att tinnitusljud ofta inte är 

så starkt orsakar det ett oproportionellt stort lidande hos vissa individer. Tidigare studier har 

funnit samband mellan tinnitus och psykopatologi i form av depressioner, ångest, irritation 

och emotionella problem. Syftet med denna studie var att undersöka graden av 

tinnitussvårhetsgrad i relation till depression/ångest i en självhjälpsgrupp bestående av 

personer som lider av sin tinnitus. Postenkäter bestående av självskattningsskalor om tinnitus, 

depressioner, ångest, eventuell tidigare kontakt med psykiatrin samt några demografiska 

frågor skickades genom en självhjälpsgrupp ut till medlemmarna. Av 150 kontaktade 

besvarade 112 personer enkäterna, varav 44 män och 64 kvinnor i åldrarna 29-87 år. 

Resultatet visade att personer med hög tinnitussvårighetsgrad också hade en högre grad av 

ångest och depression. Analysen indikerade att det fanns en högre grad av både ångest och 

depression hos kvinnorna, samt en högre grad av depression hos individerna som var under 65 

år. Av studiens urval hade 23% någon gång varit i kontakt med psykiatrin för depression. I 
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slutsatsen menar författarna att trots att tinnitussvårighetsgrad är relaterad till högre grad av 

depression och ångest så kan inte tinnitusen enbart förklara hela sambandet.  

Stobik, Weber, Munte, Walter och Frommer (2005) sammanfattar i bakgrunden till sin studie 

att en del tinnitusdrabbade upplever stora besvär och ett markant lidande av sin tinnitus 

medan andra inte påverkas nämnvärt. Det har därför gjorts uppdelningar i två grupper vilka 

benämns: decompensated och compensated. Decompensated handlar om den grupp som lider 

av sin tinnitus medan compensated är den grupp som adapterat sig till sin tinnitus och aldrig 

eller enbart vid vissa tillfällen, exempelvis vid stress eller i tystnad, störs av den. Tidigare 

studier har funnit starka samband mellan psykiska-, och psykosomatiska problem, sömn-, och 

koncentrationssvårigheter, stress, ineffektiv coping, dysfunktionella tankar gällande tinnitus 

och extern kontroll, med mera. Även belägg för somatiska sjukdomar återfanns. Syftet var att 

studera psykiska, somatiska och psykosociala faktorers inverkan hos tinnitusdrabbade med 

compensated och decompensated tinnitus. Undersökning utfördes på 53 patienter, 37-63 år, 

varav 41 män och 12 kvinnor, både öppenvårds-, och slutenvårdspatienter, varav 28 personer 

bedömdes ha compensated tinnitus och 25 med decompensated tinnitus. Utöver de 53 som 

studien omfattar fanns ett bortfall på 30 personer däribland patienter med Ménière’s sjukdom, 

akustikusneurionom och språk-, samt kognitiva svårigheter, totalt 12 personer. Först 

genomfördes en grundlig psykiatrisk och medicinsk undersökning på patienterna, bland annat 

innehållande öron-näsa-halsundersökning, EEG och EKG, samt en  hörselmätning. Därefter 

fick patienterna ifylla enkäter och genomgå en strukturerad tinnitus anamnes, innehållande 

exempelvis frågor om symtom, etiologi, eventuell tidigare behandling, grad av handikapp och 

coping strategier. Ytterligare mätinstrument som användes handlade om tinnitus, psykiska 

problem, coping, interpersonella problem och demografiska data. Resultatet visade att 

patienter som led av decompensated tinnitus är mer depressionsbenägna, uppvisar mer sociala 

svårigheter och är mer tvångsmässiga till sin läggning. De uppvisar också i högre utsträckning 

depressiva copingstrategier, interpersonella problem och var mer dominanta.  

  

4.4 Sammanfattning 

 

Nedan följer en sammanfattning av granskade artiklar. 

Majoriteten av de beskrivna artiklarna har hämtat sin bakgrund i forskning som undersöker 

sambandet mellan tinnitusproblematik och symtom av depression/ångest hos patienter (t.ex. 

Zöger, Svedlund & Holgers, 2006). Flertalet studier väljer att undersöka hur olika former av 

tinnitusproblematik som tinnitussvårhetsgrad och tinnitusobehag med flera förehåller sig i 
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relation till ångest och depressioner. Många av studierna har även valt att undersöka om 

anledningen till att vissa patienter lider av svårare grad av tinnitus och upplever stora problem 

i och med detta beror på en avvikande egenskap hos dessa personer. Det författarna i första 

hand föreslår kan vara den egenskap är någon form av känslighet för ångest (t.ex. Hesser & 

Anderssons 2009, Krog, Engdahl & Tambs, 2010). Att de patienter som har svårare att 

hantera sina tinnitussymtom kan även handla om att dessa patienter redan innan hade psykiska 

problem vilket medför en svårighet (Zöger, Svedlund & Holgers, 2006). 

Scott och Lindberg (2000) undersöker om de hjälpsökande tinnituspatienterna skiljer sig ifrån 

de tinnitusdrabbade som inte söker vård. Resultatet visar att de hjälpsökande patienterna i 

större utsträckning led av olika psykiska besvär i jämförelse med de icke-hjälpsökande 

patienterna.  

Flertalet finner i sina resultat att det finns ett starkt samband mellan tinnitusförekomst med 

problematik för patienten och psykiska problem som ångest och depression (t.ex. Reynolds, 

Gardner & Lee 2004; Harrop-Griffiths, Katon, Dobie, Sakai & Russo 1987). I jämförande 

med kontrollgrupper har tinnitusdrabbade en markant större risk att drabbas av depressioner 

(Zöger, Svedlund & Holgers, 2001). 

Desto fler negativa egenskaper och konsekvenser som patienten kopplar ihop med sin tinnitus 

har ett samband med om patienten lider av psykisk ohälsa. Resultat som visar att vilken 

copingstrategi patienten använder sig av kan påverka i vilken mån lidande uppstår. De 

patienter som använder sämst effektiv copingstrategi visade även på sämste livskvalitett vid 

jämförande med patiener som inte lider av ångest och depressionsproblem (Bartels, Midde, 

van der Laan, Staal & Albers, 2008). Även vilken svårighetsgrad av tinnitus patienten har är 

avgörande för om den riskerar att drabbas av psykisk ohälsa (Zöger, Svedlund & Holgers, 

2006; Halford & Anderson, 1991). Patientens allmänna välmående överlag och livskvalitett 

var något som många av författarna såg påverkades i takt med ökade tinnitussymtom (t.ex. 

Gopinath, McMahon, Rochtchina, Karpa & Mitchell, 2010). I vilken mån patienten lyckas 

acceptera sina tinnitussymtom och hantera dessa genom effektiva copingstrategier påverkar 

om mental ohälsa uppstår hos patienten. En patient som har accepterat sin tinnitus och inte 

störs av den är enligt studier avgörande om patienten drabbas av depression/ångest. (Stobik, 

Weber, Munte, Walter & Frommer, 2005) 

 



23 
 

5. Diskussion 

Här kommer metoden samt resultatet att diskuteras.  

5.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis diskuteras metoden. 

5.1.1 Granskning/ Etiskt godkännande 

 

Endast de artiklar som är granskade, så kallade ”peer reviewed” har analyserats i denna 

uppsats. Vad gäller etiska övervägande bör detta alltid göras i uppsatser (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vid kvalitettsgranskningen av genomgångna artiklar har därför 

granskning gjorts med avsikt att se huruvida studierna erhållit etiskt godkännande. Då det inte 

varit möjligt att kontakta de tidsskrifter som inte uppgett information om etiskt godkännande 

har dock valet gjorts att inte exkludera artiklarna på grund av denna anledning. I många fall 

föreligger ett krav om etiskt godkännande från den vetenskapliga tidskriften där artikeln 

publicerats utan att detta för den skull behöver stå angivet i artikeln. I denna uppsats har de 

artiklar uteslutits som inte haft relevans, haft låg kvalitett, alternativt avvikit för mycket från 

syftet. Ingen artikel har uteslutits på grund av att den uppvisat ett resultat som stridit mot 

syftet eller uppvisat motsatt resultat mot vad som varit intentionerna med denna uppsats, då 

transparens och trovärdighet är viktigt och leder till högre reliabilitet.  

 

5.1.2 Val av metod 

 

 Med tanke på ämnesvalet i uppsatsen valdes litteraturstudie som metod. Eftersom både 

tinnitus och depression/ångest kan betraktas som känsliga ämnen ansågs det bli svårt att under 

begränsad tid hitta deltagare som var villiga att ställa upp på intervjuer och/eller att fylla i 

enkäter rörande detta ämne. Då det även handlar om en begränsad del av befolkningen som 

lider av tinnitus beräknades det bli svårt att hitta ett tillräckligt stort och varierat urval för att 

kunna dra några slutsatser ifrån sådana studier. Med dessa saker i beaktande ansågs 

litteraturstudie bli den lämpligaste metoden. I metoden valdes en begränsning i form av att 

bara granska de artiklar som använt sig av enkäter med skattningsskalor eller strukturerade 

intervjuer, för att lättare kunna jämföra och dra slutsatser utifrån deras resultat. Observationer 

gjordes tidigt att det dessutom var studier med denna typ av metodologi som hade de flesta 

artiklar med relevant inriktning och innehåll. Enbart studier som bygger på kvantitativa 

forskningsansatser har inkluderats i denna uppsats. Kvantitativa metoder innehåller oftast fler 
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respondenter än studier med kvalitativ forskningsansats vilket är en fördel då de får högre 

generaliserbarhet. Kvantitativa studier, i jämförelse med kvalitativa, är också mindre 

påverkbara av forskarnas förförståelse vilket gör att högre reliabilitet kan uppnås (Olsson & 

Sörensen, 2007; Forsberg & Wengström, 2008). Om andra metoder än enkätstudier och 

strukturerade intervjustudier hade inkluderats i den här uppsatsen hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Då stort fokus låg i att just belysa sambandet mellan tinnitus, depression och 

ångest var mängden deltagare något som prioriterades över enstaka fall trots att detta såklart 

kunnat ge den här uppsatsen en annan infallsvinkel. De artiklar som ingått har inte samma 

djup som en fallstudie kan bidra med men istället visar de resultat som går att generalisera i 

större mån vilket ansågs viktigt. 

 

5.1.3 Sökstrategi 

 

Innan sökdatabaser valdes inför artikelsökningen gick uppsatsskrivarna igenom flertalet och 

kom sedan fram till PubMED, CINAHL och PsycINFO då dessa har både medicinska och 

psykologiska inriktningar vilket för syftet var aktuellt. Fler sökmotorer kunde ha använts för 

att finna artiklar men dessa ovan nämnda genererade ett tillräckligt stor urval för att skriva 

denna uppsats. Mer värde lades i att gå igenom de artiklar som redan hittats än att leta i fler 

databaser då materialet redan var så omfattande. Många artiklar i ämnet tar upp 

tinnitusproblematik och depression/ångest i förhållande till behandlingsmetoder men då syftet 

för denna uppsats inte inbegriper tinnitusbehandling valdes dessa artiklar bort. Det finns 

såklart en risk för att flertalet sökdatabaser missades som kunde ha generererat mer artiklar till 

uppsatsen.  

 

De sökord som användes var enligt MESH-termer relevanta för sökningar i ämnet. Även 

andra kombinationer provades initialt men då många av resultaten var dubbletter eller 

irrelevanta för syftet valdes dessa kombinationer bort med förmån för de MESH-termer som 

genererade flest och mest innehållsrika sökresultat. Även om flertalet sökkombinationer 

provades ligger risken kvar att någon kan ha missats. Hur detta kunde ha påverkat resultatet 

av uppsatsen är något som endast går att spekulera men att det finns mer information att tillgå 

är något som borde antas. Det kan förehålla sig så att de sökkombinationer som användes 

endast gav tillgång till en liten del av den forskning som finns egentligen. Detta är något som 

är speciellt aktuellt angående den här uppsatsen då samtliga ämnen som undersöks (tinnitus, 

ångest och depressioner) är så väl utforskade att mer fakta än vad som presenteras i den här 
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uppsatsen finns.   

 

5.1.4 Validitet  

 

Validiteten hos ett arbete avgörs enligt Forsberg och Wengström (2008) av mätinstrumentets 

förmåga att mäta det som avses undersökas. Systematiska fel skall inte finnas i 

mätinstrumentet och innehållet i studien bör vara rimligt. Begreppsvaliditet är en aspekt att ha 

i åtanke vid värdering av ett mätinstruments validitet. Detta innebär att enkäten mäter det 

fenomenet som avses med rätt mått, att skalorna i svarsalternativen är rimliga för det som det 

frågas efter. Ett sätt att säkerställa att de skattningsskalor som används vid undersökningar är 

att använda standardiserade skalor. De har testats väl och godkänts på internationell nivå för 

att undersöka det de avgör. 

En viktig faktor i att avgöra validiteten i de artiklar vi har studerat är att noga undersöka om 

de skalor och intervjufrågor som används i vissa fall är relevanta för forskningsproblemet. Vi 

upptäckte i vissa studier som tidigt bortvaldes att de använt väldigt knappa medel för att 

undersöka personens mentala hälsa, i ett fall observerade vi så lite som en enda fråga för att 

undersöka detta. I de studer vi valde ut till uppsatsen användes relevanta skattningsskalor 

vilket säkerställer validiteten i materialet. I de fall där intervjuer har använts antingen som 

kompliment till skattningsskalor eller i större utsträckning har vi noga fastställt att de är av 

strukturerad art.  

 

5.1.5 Reliabilitet 

 

En studies reliabilitet avgörs enligt Forsberg och Wengström (2008) av mätinstrumentets 

förmåga att vid olika tillfällen uppmäta likartat resultat under exakt samma förutsättningar. 

Det innebär att vilken dag en person än fyller i en skattningsskala inte ska avgöra vilket 

resultat personen får genom att svaren varierar. Personfaktorn i fråga är något forskaren inte 

kan ta hänsyn till, det vill säga hur personens dagsform är påverkar fortfarande resultatet av 

skalan. Att forska på människor och speciellt på människors mentala hälsa kan vara svårt då 

det inte går att garantera att samtliga deltagare har samma sinneslag vid mättillfället. Den 

metoden som de artiklar vi undersökt har använt sig av är strukturerade intervjuer vilket är 

den säkraste intervjuformen att använda då den på många sätt liknar skattningsskalor i 

utförandet och ofta kompletterar intervjumaterialet med dessa.  

 

En annan faktor Forsberg och Wengström (2008) behandlar är hur viktigt det är att tydliga 
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anvisningar finns på enkäten eller framförs av forskaren. Det är för oss omöjligt att 

kontrollera denna faktor i och med att vi inte själva har deltagit vid dessa tillfällen utan bara 

har själva informationen om vad som utfördes, inte hur det gjordes i detalj. Forskarens egna 

kroppspråk och instruktioner kan ha påverkat deltagare i några av studierna vi har undersökt 

vilket i sig ger en felaktigt resultat. Vid skrivande av litteraturstudier får författaren därför 

förlita sig på originalforskaren vilket till stor del kan riskera arbetets reliabilitet.  

 

5.1.6 Urvalet - generaliserbarhet? 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) finns flera faktorer att ta hänsyn till för att uppnå 

generaliserbarhet. Hit hör att studiens syfte ska kunna besvaras, att bortfallet och dess 

inverkan har analyserats, att det kontrollerats för felkällor och bakomliggande variablers 

inverkan, att brukade variabler håller hög validitet och reliabilitet samt att kontroller gjorts vid 

bearbetning av data. Då syftet var att belysa tinnitus i relation till depressioner och ångest har 

detta uppnåtts genom att enbart studera artiklar som belyst denna form av problematik. Vad 

gäller kontroller för mätinstrumentna och artiklarnas pålitlighet har detta redan diskuterats och 

bakomliggande faktorer går inte att mäta och kontrollera för i efterhand. Bortfallet var i vissa 

fall förhållandevis högt. Exempelvis kan Wallhäusser-Franke, Brade, Balkenhol, D’Amelio, 

Seegmüller och Delbs (2012) studie nämnas där bortfallet ligger på 8644 av 13349 totalt. Det 

rör sig dock här om postenkäter vilket till sin natur oftast drabbas av högre bortfall än om 

forskarna skulle dela ut enkäter ansikte mot ansikte. Hur bortfall påverkar en studie är svårt 

att veta. Handlade det här om personer som mådde för dåligt för att delta? Rörde det sig om 

slarv eller lättja? Detta är omöjligt att ta reda på och kan ha påverkat resultatet i vilken 

riktning som helst.  

Enstaka studier har inte med de äldsta individerna. I Stobik, Weber, Munte, Walter och 

Frommers (2005) studie är den äldsta respondenten 65 år. Vad kan detta få för konsekvenser 

och hur påverkar det relibilitet/validitet då de flesta med tinnitus är äldre (HRF, 2004). Det är 

också vara svårt att jämföra olika åldersgrupper då så mycket annat som är förknippat med 

olika åldersspann kan påverka den psykiska hälsan exempelvis pensionering, klimakterium 

och föräldraskap (Cullberg, 2006).Den i vissa fall ojämna könsfördelningen (Stobik, Weber, 

Munte, Walter och Frommers, 2005) kan också påverka det totala resultatet i obestämd 

riktning. 

 

5.1.7 Översättningssvårigheter 
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Då det finns många termer, exempelvis “tinnitus severity” och “tinnitus distress” som saknar 

svenska motsvarigheter, eller kan översättas på flera olika sätt i det svenska språket, är det 

omöjligt att veta om översättningarna i denna uppsats motsvarar de begrepp som författarna i 

respektive studie avsett. Ordet ”tinnitus” heter samma sak på svenska, medan orden ”severity” 

översätts med ”stränghet, hårdhet, skärpa” och distress med ”trångmål, betryck, nödställdhet, 

nödläge, nöd”. Dessa översättningar är hämtade från Norstedts ordbok (Norstedts Engelska 

Ord, 2013). Begreppen i sin helhet, exempelvis ”tinnitus severity”, kan dock i sin kontext 

betyda något annat än varje ord var för sig, detta finns det dock ingen svensk översättning till. 

Det blir därför aktuellt med tolkningar. Då tolkningar är subjektiva och gjorde utifrån 

förförståelse kan de innehålla vissa fel. För att komma runt detta dilemma har en 

översättningstabell bifogats i metoddelen så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning av 

ordens innebörd och göra egna tolkningar.   

 

5.1.8 Definitioner av tinnitus 

 

Vilka definitioner eller klassificeringar som använts för att mäta prevalensen av tinnitus 

skiljer sig åt mellan olika studier. Medan vissa haft inklusionskriteriet att individen ska ha 

upplevt konstant tinnitus under minst 6 månader kan andra satt avgränsningen så att det räcker 

med att individerna haft konstant tinnitus under minst 5 minuter av sitt liv (Scott & Lindberg, 

2000; Stobik, Weber, Munte, Walter & Frommer, 2005). Dessa två, helt skilda kriterier, har 

att göra med flera olika aspekter: tidsspann för prevalens och intensitet av tinnitusupplevelsen. 

Vad gäller tidsspannet är 6 månaders tinnitusnärvaro en tydlig minimumavgränsning medan 

ingen vet hur länge individerna, som angett att de haft sin tinnitus i 5 minuter varit drabbade. 

Kanske uppstod det först igår eller också uppträdde det vid ett tillfälle för 10 år sedan. 

Maximitiden, det vill säga hur länge individerna som längst lidit av sin tinnitus framkommer 

inte i någon av beskrivningarna. Vad gäller intensiteten, det vill säga, om tinnitusen är 

konstant, fluktuerande eller bara uppträtt vid något enstaka tillfälle är även där minimum tid, 

men inte maximum tid för intensiteten given, 6 månader respektive 5 minuter. Ingen vet om 

det vid 5 minutersgränsen bara förekommit vid ett enda tillfälle, kanske i samband med 

ljudexponering, eller ifall det förekommit konstant under nästan hela livet. Enligt Klockhoff 

och Lindbloms mätskala (Andersson, 2000) som beskrevs i inledningen bör individer som 

definierats enligt sex månadersgränsen hamna i steg II eller steg III, medan individerna 

definierade med 5 minuters gränsen kan befinna sig alltifrån steg I till steg III. Dessa olika 

definitioner av tinnitus gör det svårt att utläsa entydiga svar ur materialet. Då vårt resultat 

tyder på att det verkar finnas en koppling mellan tinnitus och depression/ångest är det därför 
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viktigt att veta hur likartad de tinnitusdrabbades tinnitus är. Kanske beror skillnaden i 

resultaten från de olika studierna enbart på att tinnitusen inte har definierats på likartat sätt? 

En annan inverkande faktor kan vara mätinstrumenten. 

 

5.1.9 Effekter av mätinstrument 

 

Då många olika typer av mätinstrument för bedömning av förekomst och grad av tinnitus 

samt depression/ångest är använda i de olika studierna är det svårt att avgöra huruvida dessa 

skalor mäter samma tillstånd och samma gradskillnad av tillståndet. Detta minskar reliabilitet 

och validitet i funnet resultat då jämförelsen av tillstånden inte kan säkerställas. 

Zöger, Svedlund och Holgers (2004) har i sin studie granskat Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS. HADS är en självskattningsskala, tänkt som screeningverktyg för att 

på ett enkelt sätt upptäcka tendenser till depressioner och ångest. Denna skala är ansedd som 

ett effektivt och pålitligt mätinstrument. (Zöger, Svedlund & Holgers, 2004).  I denna uppsats 

är det vanligast förekommande instrumentet för att mäta depression/ångest, använd i 4 av de 

13 granskade artiklarna. Zöger, Svedlund och Holgers (2004) studie fann att HADS i mindre 

än hälften av fallen kunde detektera depressioner och ångestproblematik hos 82 

tinnitusdrabbade med befintliga depressions-, och ångestdiagnoser. Andra mätinstrument har 

andra för-, och nackdelar och annan grad av bevisvärde. Det är alltså svårt att bedöma 

mätinstrumentnas giltighet. Ingen vet heller i hur hög utsträckning tilläggsproblematik i form 

av tinnitus inverkar på depression/ångest-resultateten. HADS är utvecklat för att mäta 

depression/ångest (Zöger, Svedlund & Holgers, 2004). Problematik i form av tinnitus kanske 

påverkar depression/ångest på sätt som ännu är okända inom forskarvärden och som inte går 

att mäta med nuvarande mätinstrument. Kanske kräver tinnituspatienter något annat? Det kan 

vara aktuellt att utveckla nya mätinstrument som inbegriper en kombination av de specifika 

egenskaper och svårigheter som är aktuella för just den tinnitusdrabbade. 

 

5.1.10 Övriga styrkor/svagheter i vår uppsats 

 

Inför denna studie granskades ett stort antal artiklar för att utröna vilka som var relevanta för 

syftet. Då uppsatsskrivarna tog del av ett omfattande material kunde en uppfattning om vilka 

artiklar som var relevanta för syftet skapas relativt fort och de artiklar som sedan granskades 

gör att studien har ett väl grundat urval av artiklar. Det gör att de slutsatser som kan dras av 

den här studien är viktiga ur ett tentativt perspektiv.  
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5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Förekomst av depression/ångest hos tinnitusdrabbade 

 

 Då samtliga granskade artiklar samt övrig genomgången litteratur genomgående antyder ett 

samband mellan tinnitus och depression/ångest blir detta en tentativ slutsats att dra från denna 

uppsats. Detta betyder naturligtvis inte att alla tinnitusdrabbade även skulle vara drabbade av 

depression/ångest eller vice versa. Krog, Engdahl och Tambs (2010) studie föreslår att det 

skulle vara en speciell grupp av tinnitusdrabbade som även råkar ut för psykiska problem på 

grund av detta. De finner i sin studie att på nationell nivå så är sambandet mellan 

depression/ångester och tinnitus mycket svagt. Vissa av deltagarna i studien visade resultat 

som innebar mycket starkt samband mellan dessa faktorer men dessa var starkt 

underrepresenterade. Dessa deltagare tror författarna kan tillhöra den specialgrupp som de 

tidigare nämnde där andra faktorer förutom tinnitus påverkar patientens allmänna mående.  

 

Vissa studier har till och med valt att dela upp tinnitusdrabbade i två olika grupper (t.ex. 

Stobik, Weber, Munte, Walter & Frommer, 2005) där 

grupperna: ”compensated/decompensated” beskrivs som de som accepterat sin tinnitus och 

inte känner sig märkbart påverkade av denna, respektive de som verkligen lider av tinnitusen 

och där denna påverkar stora delar av livssituationen. I andra studier kallas liknande 

uppdelningar exempelvis ”icke-hjälpsökande/hjälpsökande” för att särskilja de drabbade som 

hanterar sin tinnitus på egen hand respektive de som sökt professionell hjälp för sin tinnitus 

(Scott & Lindberg, 2000). I sin studie antyder Stobik, Weber, Munte, Walter och Frommer 

(2005) att uppdelningen inte handlar så mycket om upplevd ljudstyrka eller intensitet i 

tinnitusen utan snarare om personlighetdrag och egen förmåga att adaptera till sin tinnitus. 

Den hjälpsökande gruppen visade sig ha en högre grad av både psykiska och somatiska besvär 

samt ha mindre effektiva copingstrategier. Bartels, Midde, van der Laan, Staal och Albers 

(2008) finner också i sin studie ett starkt samband mellan hur mycket patienten själv lider av 

sin tinnitus och vilken copingstrategi de har anammat och i vilken grad det hela påverkat 

livskvaliteten. Studien visar att när patienter använder mindre effektiva copingstrategier så 

försämras livskvaliteten drastiskt.  

 

Guitton (2006) beskrev i sin studie hur tinnitus leder till en ökad nivå av ångest och att när en 

patient lider av ångestsymtom så är känsligheten för att drabbas av tinnitus större. Vissa 
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patienter som drabbas svårt av tinnitusproblematik skulle enligt honom inte ha dessa problem 

om det inte vore för den ökade känsligheten för ångest. Många studier föreslår också att en 

särskild ångestkänslighet (Hesser & Anderssons, 2009) skulle kunna hittas hos de patienter 

som lider mest av sina tinnitussymtom. Ångestkänsligheten gör då att patienten har svårare att 

hantera sin tinnitus och även en större chans till att personen mår dåligt psykiskt i och med 

detta. Krog, Engdahl och Tambs (2010) tar i sin studie hänsyn till att personer med mental 

ohälsa kan överskatta symtomen av sin tinnitus och samtidigt diskuterar författarna huruvida 

deprimerade personer kan ha svårare att hantera sina tinnitusbesvär än personer utan. 

Ångestkänslighet hos tinnituspatienter kan också handla om en ökad sårbarhet hos dessa 

individer som gör att de har svårare att anpassa sig till de omställningar som tinnitusen 

innebär, en mer pessimistisk livssyn samt en extern locus of control vilket bakgrunden till 

Stobik, Weber, Munte, Walter och Frommers (2005) artikel berör. Med locus of control 

menas graden av kontroll en person upplever sig ha över sin livssituation. Extern locus of 

control innebär att personen upplever sig ha väldigt lite kontroll över sitt liv och tror att livet i 

hög grad styrs ”utifrån” av exempelvis av ödet, slumpen eller andra personer (Passer & Smith, 

2001). Individer som inte upplever att de kan kontrollera sina liv och påverka sina val har 

naturligtvis svårare att se hur de ska kunna råda bot på sin tinnitus. Detta leder till 

uppgivenhet, maktlöshet och ett större lidande inför livet i stort. Reynolds, Gardner och Lee 

(2004) föreslår även att hur många psykiska symtom som personen förknippar med sin 

tinnitus påverkar om patienten mår dåligt eller ej av sin tinnitus. Om patienten lider av rädsla 

för konsekvenserna av sin tinnitus och hur de kan förvärras påverkar huruvida patienten mår 

psykiskt dåligt. Detta kan påverka patienten i den mån att deras copingstrategi antar en 

undvikande art och personen i fråga inte vågar sig till platser där den är rädd för att förvärra 

sin tinnitus t.ex. platser med hög ljudnivå som klubbar eller andra sociala träffpunkter. Detta 

påverkar i sin tur personens livskvalitet och isolering kan uppstå, speciellt social sådan vilket 

kan sammankopplas med psykisk ohälsa.   

 

Då vissa kognitiva terapiformer, exempelvis kognitiv beteendeterapi, lägger vikten på att 

identifiera och förändra destruktiva tanke-, och beteendemönster (Nolen-Hoeksema, 2007) 

kan denna patientgrupp därför dra nytta av sådan behandling vilket också tidigare forskning 

pekat på (t.ex. Andersson, 2000; Tyler, 2000; Andersson, Baguley, McKenna, & McFerran, 

2005).  Reynolds, Gardner och Lee (2004) använde i sin studie både patienter som var kliniskt 

aktuella vid mättillfället såväl som patienter som avslutat sin rehabilitering. De fann att de 

som avslutat rehabiliteringen mådde bättre än de som fortfarande genomgick densamma men  

deras resultat var inte så mycket bättre som förväntat. Detta föreslår att dagens vård av 
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tinnituspatienters psykiska hälsa inte är så bra som den borde vara och författarna föreslår att 

en större del av vården bör fokusera på att förbättra den psykiska delen av rehabiliteringen av 

tinnituspatienter.   

 

Tinnitus är en åkomma som är mer frekvent förekommande hos äldre (HRF, 2004). Att äldre, 

i högre utsträckning än yngre, är mer drabbade av andra sjukdomstillstånd, samsjuklighet, och 

i högre grad lider av ensamhet/social isolering är allmänt känt och naturligtvis något som 

också påverkar graden av depression/ångest. Å andra sidan antyder viss forskning (Halford 

& Anderson, 1991) att tinnitus skulle påverka den psykiska hälsan mera negativt hos yngre än 

hos äldre. Kanske har detta att göra med stigmatisering, en rädsla för att avvika från det 

normala och att uppfattas som gammal då hörselrelaterade problem i vårt samhälle är intimt 

förknippat med ålderdom (HRF, 2008). Hos äldre förekommer oftare än hos yngre en syn på 

vården att de ”inte vill vara till besvär” och ofta drar sig för att söka vård som inte är utav det 

akuta slaget. Detta kan påverka äldre på det sättet att när de väl är hos audionomen för att 

diskutera sina hörselproblem så vill de inte nämna depression/ångestproblematik då de inte 

vill vara till mer besvär är nödvändigt. Kanske är det även så att dagens äldre inte vet att 

audionomer idag har en tvärvetenskaplig inriktning där även psykologi ingår vilket gör oss 

förbredda att i större mån bemöta patienter med psykisk ohälsa. 

 

5.2.2 Förekomst av hörselnedsättning och andra sjukdomstillstånd 

I vissa studier exempelvis Zöger, Svedlund och Holgers (2001) studie har kontroll gjorts för 

hörselnedsättning hos tinnituspatienterna och personer med betydande hörselnedsättning har 

uteslutits ur studien för att undvika hörselnedsättningens påverkan på resultatet. Så är dock 

inte fallet i alla studier, en stor del av tidigare forskning (t.ex. Andersson, 2000; HRF, 2004; 

Andersson, Baguley, McKenna & McFerran, 2005) visat att majoriteten av tinnituspatienter 

även är drabbade av hörselnedsättning kan det antas att hörselnedsättningar är frekvent 

förekommande i de studier som inte kontrollerat för detta. Då hörselnedsättningar i sig ofta 

orsakar och/eller samvarierar med depression/ångest (Ringdahl & Grimby, 2000) är det därför 

omöjligt att avgöra om det är hörselnedsättningarna eller tinnitusen som bidragit till funna 

resultat av depression/ångest hos försökspersonerna.  

Övriga sjukdomstillstånd, tragiska livshändelser, arbetslöshet, ensamhet, bristande socialt stöd 

och dylikt (Cullberg, 2006; Boyd & Bee, 2009) kan naturligtvis också markant påverka 

individers grad av depression/ångest och därmed resultatet i stort,  men då kontroller för detta 

i många fall inte gjorts är det i efterhand omöjligt att säga vad som påverkat mest. Människan 
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är en komplex varelse, så hur kontrollerade studier än må vara går det omöjligen att 

kontrollera för alla bakomliggande variabler som kan vara med och bidra till det ena eller 

andra utfallet. 

 

5.2.3 Könsskillnader  

Då endast en av de granskade artiklarna funnit könsskillnader går det utifrån detta inte att dra 

några slutsatser om könets inverkan. I den aktuella artikeln fann Halford och Andersson 

(1991) en högre grad av ångest och depression hos kvinnliga tinnitusdrabbade än hos de 

manliga, könsfördelningen var dock något ojämn, 44 män och 64 kvinnor. Att 

ångestkänslighet och tinnitusproblematik har ett större samband hos kvinnor än hos män visar 

även Andersson och Vretblad (2000) på. Detta går i linje med forskningen som presenterades 

i uppsatsens inledning där ångest och depressioner var mer vanligt förekommande hos 

kvinnor, både ur ett nationellt och ett mer internationellt perspektiv. Finns det risk, ur ett 

samhälls-, och forskningsperspektiv, att förbise och underrapportera sambandet med psykisk 

ohälsa hos tinnituspatienter på grund av att depression/ångest generellt sett är vanligare hos 

kvinnor medan tinnitus inte är det?  

 

5.2.4 Kausalitet 

 Kausaliteten i uppsatsen utrönar orsakssambandet mellan tinnitus och depression/ångest. 

Kausalitet kan enbart uppnås vid experimentella studier där det har kontrollerats för 

bakomliggande variabler (Olsson & Sörensen, 2007). Då de flesta granskade studier är 

tvärsnittsstudier, och ingen är experimentell, är det omöjligt att avgöra den kausala riktningen 

för funna resultat. Det är med andra ord omöjligt att avgöra i hur stor utsträckning tinnitus 

orsakat depression/ångest och vice versa. Enligt Olsson och Sörensen, 2007, är det dock 

lättare att studera förändringar över tid, och därmed samband, vid longitudinella studier. 

Exempelvis indikerade Zöger, Svedlund och Holgers (2001) i sin longitudinella studie att 

depression/ångest hos de flesta patienterna kommit före tinnitusen, det vill säga att tinnitus 

skulle kunna vara en slags biverkning orsakad av de depression/ångest. Detta skulle kunna 

vidare innebära att patienterna hade kunnat slippa en stor del av lidandet från sin tinnitus ifall 

de i ett tidigare skede fått adekvat behandling för sina psykiska problem. Då endast denna 

studie (Zöger, Svedlund & Holgers, 2001) bland granskade artiklar, funnit denna riktverkan är 

det omöjligt att dra dessa slutsatser. Mer forskning behövs för finna det kausala sambandet. 
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Zöger, Svedlund och Holgers (2001) funna resultat är ändå spännande och öppnar upp för 

vidare analyser. Då varken tinnitus, depressioner eller ångest är latenta och oföränderliga 

tillstånd som den drabbade antingen har eller inte har blir kopplingen extra intressant. Ifall 

forskning i framtiden kan utröna ett samband innebär detta kanske att om en av dessa tre 

tillstånd behandlas så kan även något av de andra två lindras. 

 

5.2.5  Författarperspektivet 

Inom forskningsvärden eftersträvas alltid objektivitet. Forskaren ska vara så objektiv som 

möjligt och inte låta egna intressen och erfarenheter styra forskningsprocessen. Ingen forskare 

klarar dock att vara helt objektiv utan styr sin studie utifrån sin förförståelse (Olsson & 

Sörensen, 2007; Christensen, Burke Johnson & Turner, 2011). Då forskarna till de olika 

studierna kan ha olika infallsvinklar beroende på vilken institution de tillhör, vilken utbildning 

de har samt tidigare erfarenheter, kan detta ha påverkat både syftet med studien, 

frågeställningar, val av metod, urvalsförfarandet och val av skattningsskalor. I granskade 

artiklar finns exempelvis forskare från både audiologiska, psykologiska, psykosomatiska och 

neurovetenskapliga fakulteter och verksamhetsområden med. Oftast förekommer forskare från 

olika fakulteter i samma artikel varför det inte går att urskilja något särdrag utifrån forskarnas 

bakgrund. Att det finns en bred och mångfacetterad kompetens i forskarlaget bidrar å andra 

sidan till att artikeln har förutsättningar att uppvisa en hög kvalitet.    

 

5.2.6 Ursprungsland 

Ett flertal av artiklarna som inkluderades i den här uppsatsen var skrivna i Sverige eller utav 

svenska författare (exempelvis Hesser & Andersson 2009). Att Sverige är aktiva inom 

forskning på tinnitus ser uppsatsförfattarna som något positivt men studier från andra länder 

inkluderades även i studien för att få bredd på uppsatsen. Det var inte så att svenska artiklar 

valdes över artiklar från andra delar utav världen utan många av de artiklar som fann sig 

relevanta för syftet hade denna bakgrunden. Detta kan ha påverkat resultatet av den här 

uppsatsen men på vilket sätt går inte att utröna, samtliga studier är dock från västvärlden så 

resultatet går inte att generalisera utanför dess gränser. Hur forskning ser ut i andra delar av 

världen är omöjligt för uppsatsskrivarna att spekulera i men en sak går att anta, det behövs fler 

studier gjorda utanför västvärlden i ämnet.  

 

5.2.7 Kliniskt/icke-kliniskt urval och dess påverkan på resultatet 
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Många av de forskningsstudier som ingått i den här uppsatsen har använt ett urval som endast 

bestått av kliniskt aktuella patienter vilket kan ha påverkat det resultat som genererats, att ett 

starkt samband finns mellan psykisk ohälsa som ångest och depressioner och tinnitus. Att 

fokusera sin forskning på kliniska patienter är såklart ett aktuellt angreppssätt då det i största 

mån är dessa patienter som söker vård. Det studier borde akta sig för är att låta detta urval 

leda till en övergeneralisering i forskarsamhället där alla tinnituspatienter tros lida av psykisk 

ohälsa. Krog, Engdahl och Tambs (2010) visar på detta i sin studie genom att visa resultat på 

att sambandet mellan tinnitus och depression/ångests besvär inte nödvändigtvis har den starka 

koppling forskare tidigare antagit. Resultatet visade i denna studie att ett mycket svagt 

samband fanns och eftersom studien har ett högt antal deltagare (n=51574) så går resultatet att 

generalisera på nationell nivå. Dock är det endast en av studierna som används vid denna 

uppsats som visar det här resultatet, de andra gör inte. Även om forskning i framtiden kommer 

koncentrera sig mer på att undersöka på nationell nivå kommer fokus antagligen fortarande 

ligga hos den kliniska tinnitusgruppen. Detta är förstås en prioritering som är nödvändig då 

denna grupp är den som i första hand behöver tinnitusbehandling.  

  

5.2.8  Behovet av kunskap inom hörselvården 

 

Flera av de granskade studierna (Zöger, Svedlund och Holgers 2001; Halford och Anderson, 

1991) fann att patienter som led av tinnitus i kombination med depression/ångest i högre 

utsträckning sökt hjälp hos hörselvården för sin tinnitus än hos psykiatrin för sina psykiska 

problem. Detta kan ha att göra med att psykisk ohälsa inte fullt ut anses socialt accepterat och 

att patienter därför hellre ”väljer” att söka hjälp för sina somatiska besvär i hopp att även få 

hjälp med annat i livet. Tinnitussymtom är ju också mera greppbart och oftast enklare att 

beskriva än vad symtomen till depressioner och ångest är.  Många tinnitusdrabbade har 

förmodligen också svårt att urskilja alla enskilda komponenter i sitt dåliga mående och är 

kanske inte alls medvetna om att de även har psykiska problem.  

Det förefaller därför som att hörselvården i många fall får ”första chansen” att upptäcka de 

psykiska problem som tinnituspatienten eventuellt är drabbad av. För att kunna upptäcka detta 

krävs både kunskap, erfarenhet, lyhördhet och ett visst mått av inkännande från audionomens 

sida. För att rätt kunna diagnosticera exempelvis en depression krävs naturligtvis 

specialkompetens som inte ingår i audionomens profession och som alltid bör utföras av 

psykolog eller person med motsvarande kompetens. Trots detta är det av stor betydelse att 

audionomer är uppmärksamma på varningstecken hos patienten för att vid behov kunna slussa 
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denne vidare till rätt instans. Vikten av detta förfarande är något som också belyses i 

audionomernas etiska kod (Svenska Audionomföreningen [SvAf], 2001) 

Både depressioner och ångest är allvarliga tillstånd som i värsta fall kan bli livshotande och 

leda till självmordsförsök ifall inte behandling tillsätts i tid (Nolen-Hoeksema, 2007). Men 

även vid mindre allvarliga former av tillstånden kan de orsaka onödigt lidande och försämrad 

livskvalitet hos både den drabbade och dess omgivning. Det kan dessutom leda till 

samhällsekonomiska förluster i form av ökade sjukskrivningar. Att neka en tinnitusdrabbad 

patient vård, i de fall där denne efterfrågar detta, eller att i förekommande fall vägra att 

remittera patienten vidare, är därför ett både oetiskt och oansvarigt handlande som inte har 

stöd i den etiska koden (SvAf, 2001). Förhoppningsvis kan ökad kunskap i framtiden leda till 

en bättre och mera individanpassad hörselvård där varje patient på ett tidigt stadium kan få 

rätt hjälp. Detta är både kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv, men framförallt besparar 

det individen onödigt lidande.   
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Resultat Bevis- 
värde 
 

Andersson, G.,  Airikka, 
M., Buhrman, M., 
& Kaldo, V. (2005). 
Sverige. 

Dimensions of 
perfectionism and 
tinnitus distress  

Undersöker 
förhållandet mellan 
perfektionism och 
tinnitus problematik. 
Även samband 
mellan perfektionism, 
sömnproblem och 
depression/ångest 
undersöks i studien. 

Enkätstudie. 256 
tinnituspatienter deltog 
och fyllde i enkäter 
angående perfektionism, 
tinnitus problematik, 
ångest, depression och 
sömnsvårigheter. 

Visar att tinnitusproblematik har positivt 
samband med ångest och depression för 
bägge könen. För männen var 
perfektionism sammankopplat med 
tinnitusproblematik, för kvinnorna var det 
mer kontrollbehov som var  sammankopplat 
med tinnitusproblematik.  

Låg 

Andersson, G., & 
Vretblad, P. (2000). 
Sverige. 

Anxiety 
Sensitivity in 
Patients with 
Chronic Tinnitus 
 

Undersöka 
sambandet mellan 
ångestkänslighet och 
tinnitus 
svårighetsgrad. 
 

Enkätstudie. Patienter fick 
fylla i enkäter som mäter 
tinnitusproblematik och 
ångestkänslighet. 146 
tinnituspatienter varav 77 
kvinnor och 69 män.  

Fann en positiv korrelation mellan 
ångestkänslighet och tinnitus 
svårighetsgrad, detta samband var starkare 
hos kvinnor än hos män. 

Medel 

Andersson, G., Svalastog, 
O-K., Kaldo, V., & 
Sarkohi, A. (2007). 
Sverige 

Future thinking in 
tinnitus patients 

Undersöker 
framtidstänkande hos 
tinnituspatienter. 
Förutser att patienter 
med tinnitus kommer 
ha mörkare syn på 
framtiden än patienter 
utan tinnitus.  

Tvärsnittsstudie, två 
grupper skapades, en med 
tinnituspatienter (N=20) 
och en kontrollgrupp 
(N=20). Deltagarna 
genomgick tester där de 
fick svara för positiva och 
negativa framtidssenarion 
kopplat till depression och 
ångest. Patienter med 
tinnitus fick göra ett test 
för tinnitusproblematik. 

Tinnituspatienter hade mer negativa tankar 
om framtiden jämfört med kontrollgruppen. 
Ingen skillnad vad gäller självrapporterad 
ångest men tinnitusgruppen fick högre 
resultat vad gäller depression.  
 

Medel 

Andersson, G., Carlbring, 
P., Kaldo, V., & Ström, 
L. (2004). Norge och 
Sverige 

Screening of 
psychiatric 
disorders via the 
Internet. A pilot 
study with tinnitus 
patients. 

Utveckla 
mätverktyget CIDI-
SF i datorbaserad 
form för att testa om 
detta är relevant att 
använda sig av för att 
upptäcka psykiatriska 
problem hos 
tinnituspatienter. 

Pilotstudie. Datoriserad 
intervju som byggde på 
World Health 
Organisation’s Composite 
International Diagnostic 
Interview - Short form 
(CIDI-SF). Samma 
patienter fick tidigare i 
fylla självskattningsskalor 
som mätte 
tinnitusproblematik och 
depression/ångester. 48 
tinnituspatienter, varav 25 
män och 23 kvinnor. 

Genom att använda CIDI-SF kunde 
psykiatriska problem upptäckas hos flera av 
patienterna. Detta innefattade främst 
depressioner, fobier- och andra 
ångestrelaterade problem. Slutsatsen blev 
att det går att testa patienter med detta 
mätverktyg över internet, men gränsvärdena  
behöver justeras. 

Medel 

Bartels, H.,  Midde,l B-
L.,  van der Laan, B-
F., Staal, M-J.,  
&  Albers, F-W. (2008). 
Nederländerna 

The Additive 
Effect of Co-
Occurring Anxiety 
and Depression on 
Health Status, 
Quality of Life 
and Coping 
Strategies in Help-
Seeking Tinnitus 
Sufferers 

Utvärdera effekterna 
av ångest och 
depression med hjälp 
av kliniska verktyg 
som beskriver 
generellt 
hälsotillstånd,  
tinnitusspecifika 
copingmetoder och 
livskvalitet. 

Enkätstudie. 265 
tinnituspatienter delades i 
två grupper och fick sedan 
fylla i enkäter angående 
de faktorer som 
undersöktes.  

Statistiskt signifikant skillnad fanns när 
grupper jämfördes i studien. Jämför 
patienter med endast ångest, endast 
depression och sedan bägge delar och visar 
sambandet med livskvalitet och generellt 
hälsa.  

Hög 

Budd, R. J., & Pugh, R. 
(1995). Storbritannien. 
 

The relationship b
etween locus of co
ntrol, tinnitus seve
rity 
and emotional dist
ress in a 
group of tinnitus s
ufferers.  

Undersöka 
sambandet mellan 
tinnitus 
svårighetsgrad och 
depressioner och 
ångest. 

Enkätstudie. 109 
tinnituspatienter varav 76 
män och 33 kvinnor. 
 

Ett samband mellan tinnitus svårighetsgrad 
och depressioner och ångest återfanns. 

Medel 
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Budd, R. J., & Pugh, R. 
(1996). Storbritannien 

Tinnitus coping 
style and its 
relationship to 
tinnitus severity 
and emotional 
distress. 
 

Undersöka 
sambandet mellan 
tinnitusproblematik,  
copingstrategier och 
emotionell 
problematik 
(depression/ångest). 

Enkätstudie som 
replikerar tidigare studie. 
108 tinnituspatienter, 
varav 61 män och 47 
kvinnor. 

Visar att maladaptiv tinnituscoping är 
relaterad till tinnitusproblematik och 
emotionell stress. 

Hög 

Folmer, R. L., Griest, S. 
E., Meikle, M. B., & 
Martin, W. H. (1999). 
USA. 

Tinnitus severity, 
loudness, and 
depression 

Undersöka relationen 
mellan tinnitus 
svårighetsgrad, 
ljudstyrkeuppfattning 
och depression. 
 

Enkätstudie. 436 patienter 
varav 321 män och 115 
kvinnor. 

Patienter som vid svarstillfället led av 
depression hade högre grad av tinnitus 
svårighetsgrad men lika hög grad av 
tinnitus ljudstyrkeuppfattning som personer 
utan depressioner. Slutsatsen blev att 
tinnitus och depressioner verkar ha en 
koppling hos vissa patienter. 

Låg 

Gopinath, B., McMahon, 
C. M., Rochtchina, E., 
Karpa, M. J., & Mitchell, 
P. (2010). Australien. 
 

Risk Factors and 
Impacts of 
Incident Tinnitus 
in Older Adults 
 

Studera riskfaktorer 
för att drabbas av 
tinnitus, samt hur 
individer påverkas av 
tinnitus. 

Longitudinell enkätstudie. 
1214 individer som deltog 
vid alla tre tillfällena med 
5 års mellanrum (Bortfall: 
2440). 

Yrsel och hörselnedsättning var de 
vanligaste orsakerna till tinnitus, följt av 
whiplash-skada och mellanöreinfektion. De 
tinnitusdrabbade var i högre utsträckning 
drabbade av depressivitet och hade sämre 
psykiskt välbefinnande. 

Hög 

Halford,  J-B., 
& Anderson, S-D. 
(1991). Storbrittanien. 

Anxiety and 
depression in 
tinnitus suffers  

Undersöker 
sambandet mellan 
tinnitus och 
personlighet.   

Enkätstudie. 112 personer 
från en 
självhjälpsgruppför 
tinnitus fyllde i enkäter 
som tog upp ångest och 
depression.  

Fann att ångest och depression är något som 
kommer med tinnitusproblematik  även om 
denna studie visar endast svagt samband. 
Ålder och kön (man) är faktorer som visar 
för mindre depressiva tendenser och ångest 
enligt studien.  

Hög 

Harrop-Griffiths , 
J., Katon, W.,  Dobie, 
R.,  Sakai,  C., &  Russo, 
J. (1987). USA 

Chronic tinnitus: 
Association with 
psychiatric 
diagnoses  

Studerar sambandet 
mellan tinnitus och 
depressioner. 

Enkät-och-intervjustudie 
med 14 kontrollpersoner 
21 tinnituspatienter bads 
fylla i enkäter som mäter 
ångest depression.  

Visar att tinnituspatienter löper större risk 
att drabbas av depressioner (62% av 
tinnitusdeltagarna. 21 % av 
kontrollpersonerna). 48 % av 
tinnituspatienterna visade tecken på 
depression vid mättillfället. Endast 7 % av 
kontrollpersonerna hade samma resultat. 

Hög 

Hérbert, S., Canlon, B., 
Hasson, D., Magnusson 
Hanson, L. L., 
Westerlund, H., & 
Theorell, T. (2012). 
Sverige. 
 

Tinnitus Severity 
Is Reduced with 
Reduction of 
Depressive Mood 
– a Prospective 
Population Study 
in Sweden 
 

Studera sambandet 
mellan 
tinnitusförekomst, 
svårare tinnitusgrad 
och depressioner hos 
den svenska 
befolkningen. 

Longitudinell enkätstudie. 
Data från SCB. 
Ursprungligt antal 
personer kontaktade med 
enkäter: 18734, varav 
11441 besvarade enkäten. 
Besvarade enkäter vid 
bägge tillfällen var  6215. 

Beskriver samband mellan depression och 
tinnitusförekomst. Främst mellan 
depression och tinnitus svårighetsgrad. 
Hörselnedsättning hade ett större samband 
med tinnitusförekomst medan depression 
hade ett större samband med 
tinnitussvårighetsgrad.  

Hög 

Hesser, H., & Andersson, 
G. (2009). Sverige. 
 

The role of anxiety 
sensitivity and 
behavioral 
avoidance in 
tinnitus disability 
 

Undersöka 
sambandet mellan 
ångestkänslighet och 
tinnitusproblematik. 
Även att undersöka 
sambandet mellan 
undvikandebeteende, 
ångestkänslighet och 
tinnitus. 

Enkätstudie. 283 
deltagare varav 158 män 
och 125 kvinnor. 
Replikerar tidigare studie. 

En positiv korrelation mellan 
ångestkänslighet och tinnitusproblematik. 

Hög 

Krog, N-H., Engdahl, B., 
& Tambs,  K. (2010). 
Norge. 

The association 
between tinnitus 
and mental health 
in a general 
population sample: 
Results from the 
HUNT Study  

Studerar sambandet 
mellan tinnitus, 
mental hälsa och 
välmående i en icke-
klinisk befolkning. 
Ämnar identifiera 
faktorer som kan ha 
samband.   

51574 deltagare i Nord-
Trøndelag Hearing 
Loss Study (1995-1997) 
analyserades. Sambandet 
mellan tinnitussymtoms 
svårighet och tillstånd 
som depression, ångest, 
självförtroende och 
subjektivt välmående 
mättes och analyserades 
genom ANOVA.  

Deltagare med tinnitus hade resultat som 
visar mer depression och ångest samt ett 
minskat  självförtroende och välmående än 
deltagare utan tinnitus. Ingen skillnad 
återfinns för när patienten drabbades av 
tinnitus. Ett svagt samband mellan tinnitus 
och mental hälsa påfanns.  

Medel 

Oishi, N., Shinden, S., 
Kanzaki, S., Saito, H., 
Inoue, Y., & Ogawa, K. 
(2011). Japan. 

Influence of 
depressive 
symtoms, state 
anxiety, and pure-
tone thresholds on 
the tinnitus 
handicap 
inventory in Japan 

Undersöka vilka 
faktorer som kunde 
inverka i THI 
(påverka graden av 
tinnitushandikapp) i 
en asiatisk 
befolkning.   

Enkätstudie med 
självskattningsskalor som 
mäter tinnitushandikapp 
och depression. 285 
tinnituspatienter, varav 
137 män och 148 kvinnor. 

Visar att depression har störst inflytande 
vid svårighetsgrad av tinnitus, även ångest 
och hörselnedsättning i de höga 
frekvenserna inverkade men i mindre 
utsträckning. 

Medel 
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Reynolds, P., Gardner, 
D., & Lee, R. (2004). 
Storbrittanien. 

Tinnitus and 
psychological 
morbidity: a cross-
sectional study to 
investigate 
psychological 
morbidity in 
tinnitus patients 
and its relationship 
with severity of 
symtoms and 
illness perceptions 

Syftar till att beskriva 
förhållandet mellan 
tinnitus och 
psykologisk 
komorbitet.  

Enkätstudie. 55 patienter 
från en audiologisk klinik. 
Mäter depression/ångest 
och tinnitusproblematik 
genom skattningsskalor. 
29 kvinnor och 26 män.  

Visar att betydligt många tinnituspatienter 
även har psykiska problem, både efter och 
under tinnitusrehabilitering. Ångest var det 
psykiska problem med störst samband.  
 

Hög 

Rutter, D. R., & Stein, M. 
J. (1998). Storbritannien. 

Psychological 
aspects of tinnitus: 
A comparison 
with hearing loss 
and ear, nose, and 
throat disorders.  
 

Undersöka hur stort 
psykiskt obehag 
(främst ångest och 
depressioner) som 
människor med olika 
typer av hörsel-, och 
öronrelaterade 
problem upplevde.  

Enkätstudie. Mäter 
depression/ångest och 
personlighet med 
skattningsskalor. Totalt 
antal: 248.  (Bortfall: 57) 
1. Personer med tinnitus 
(95 st), 2. Personer med 
hörselnedsättning utan 
tinnitus samt (73 st) 3. 
Personer med olika typer 
av öron, näsa och 
halssjukdomar (80 st). 

Visar att grupp 1 och 3 hade högre grad av 
ångest, depressivitet och neurotism än 
grupp 2. Grupp 1 och 2 var mindre 
extroverta än grupp 3. 
 

Medel 

Salviati, M., Macrì, F., 
Terlizzi, S., Melcore, C., 
Provenzano, A., 
Capparelli, E., Altissimi, 
G., & Cianfrone, G. 
(2012, article in press). 
Italien 

The Tinnitus 
Handicap 
Inventory (THI) as 
a Screening Test 
for Psychiatric 
Comorbidity in 
Patients with 
Tinnitus. 

Undersöka i hur stor 
utsträckning det finns 
samband mellan 
tinnitus och 
psykiatriska problem. 

Olika skattningsskalor 
som mäter 
tinnitushandikapp, stress 
och depression/ångester. 
156 tinnituspatienter 
deltog. 

68 av tinnituspatienterna (43,59%) befanns 
lida av psykiatriska problem (främst 
ångestproblematik). 

Medel 

Salonen, J.,  Johansson, 
R., & Joukamaa, M.D., 
Ph.D.b,c. (2007). 
Finland. 

Alexithymia, 
depression and 
tinnitus in elderly 
people 

Studera sambandet 
mellan tinnitus, 
depression och 
alexithymia. 

Enkätstudie. 583 varav 
343 kvinnor och 240 män. 
(276). 

Depressioner och tinnitus hade ett samband. 
Även ett samband mellan alexithymia och 
tinnitus, men detta kunde inte förklara 
upplevt tinnitusbesvär (tinnitus annoyance). 

Medel 

Stobik, C., Weber, R. K., 
Munte, T. F. ., Walter, 
M., & Frommer, J. 
(2005). Tyskland. 

Evidence of 
psychosomatic 
influences in 
compensated and 
decompensated 
tinnitus 

Undersöka psykiska 
och psykosomatiska 
problem hos 
tinnituspatienter. 

Enkätstudie. 53 varav 28 
med ”compensated 
tinnitus” (patienter som 
inte upplever sin tinnitus 
som ett problem) and 25 
med ”decompensated 
tinnitus” (patienter som 
lider av sin tinnitus). 

Resultatet visade att patienter som led av 
decompensated tinnitus är mer 
depressionsbenägna, uppvisar mer sociala 
svårigheter och har mindre effektiva 
copingstrategier. Denna grupp uppvisade 
också mer somatiska symtom som 
hjärt/kärlsjukdomar samt hyperakusis. 

Hög 

Scott, B., & Lindberg, P. 
(2000). Sverige. 

Psychological 
Profile and 
Somatic 
Complaints 
Between Help-
Seeking and Non-
Help-Seeking 
Tinnitus Subjects. 

Undersöka om 
hjälpsökande 
tinnitusdrabbade 
(grupp 1) skiljer sig 
åt mot icke 
hjälpsökande 
tinnitusdrabbade 
(grupp 2) samt mot 
icke tinnitusdrabbade 
(grupp 3). Skillnader 
avsågs vara 
psykologiska faktorer 
som depression, 
ångest, ilska med 
mera. Mottaglighet 
för, och grad av 
somatisering samt 
grad av stresstålighet. 

Enkätstudie. Jämförelse 
av svaren från tre olika 
grupper.  
Grupp 1: 117 (51), grupp 
2: 201 (42), grupp 3: 317. 

Visar att den hjälpsökande tinnitusgruppen 
skiljde sig från de andra två grupperna, 
både gällande psykologiska och somatiska 
besvär. Vissa skillnader återfanns också 
mellan de andra två grupperna men de var 
inte lika stora. Detta tyder på att det finns 
många bakomliggande faktorer 
(personlighetsdrag och dylikt som spelar in 
och avgör om tinnitus ska utvecklas till ett 
lidande eller inte). 

Hög 

Wallhäusser-Franke, E., 
Brade, J., Balkenhol, T., 
D’Amelio, R., 
Seegmüller, A., & Delb, 
W. (2012). Tyskland. 

Tinnitus: 
Distinguishing 
between 
Subjectively 
Perceived 
Loudness and 
Tinnitus-Related 
Distress. 

Undersöka vilka 
bakomliggande 
faktorer som påverkar 
hur tinnituspatienter 
upplever ljudstyrka 
och obehagsnivå på 
sin tinnitus. 

Enkätstudie. 4705 
tinnituspatienter (bortfall 
8644). 

Visade att det var olika bakomliggande 
faktorer bakom upplevd ljudstyrka och 
obehagsnivå. Upplevd ljudstyrka hade att 
göra med binauralitet och medvetenhet 
medan upplevt obehag hade med 
depressivitet, ångest och somatiska symtom 
att göra.  

Hög 
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Westin, V., Hayes, S. C., 
& Andersson, G. (2008). 
Sverige och USA 

Is it the sound or 
your relationship 
to it? The role of 
acceptance in 
predicting tinnitus 
impact Is it the 
sound or your 
relationship to it? 
The role of 
acceptance in 
predicting tinnitus 
impact 

Att utveckla en 
självskattningsskala 
gällande 
tinnitusacceptans 
samt mäta dess 
inverkan på det 
psykiska välmåendet. 

Enkätstudie i två steg. 
Första steget innefattade 
en tvärsnittsstudie för 
utvecklandet av 
självskattningsskalan. 77 
tinnituspatienter deltog. 

Fann ett samband mellan engangemang i 
vardagen och depression, livskvalitet och 
tinnitus problematik. 

Låg 

Zirke, N., Seydel, C., 
Szczepek, A. J., Olze, H., 
Haupt, H., & Mazurek, B. 
(2013). 

Psychological 
comorbidity in 
patients with 
chronic tinnitus: 
analysis and 
comparison with 
chronic pain, 
asthma or atopic 
dermatitis patients. 
 

Undersöka förekomst 
av 
psykiska/psykosomati
ska problem hos 
tinnituspatienter och 
jämföra resultaten 
med förekomst av 
psykiska/psykosomati
ska problem hos 
patientgrupper med 
annan kronisk 
problematik: smärta, 
astma och 
böjveckseksem. 

Enkätstudie. 300 
tinnituspatienter, varav 
154 män och 146 kvinnor. 
162 patienter med kronisk 
smärta, varav 52 män och 
110 kvinnor. 268 patienter 
med astma, varav 63 män 
och 205 kvinnor. 165 
patienter med 
böjveckseksem, varav 51 
män och 114 kvinnor. 

De psykiska/psykosomatiska problem som 
återfanns i patientgrupperna var ungefär 
jämförbara med varandra. Endast de 
tinnituspatienter som uppgav mindre besvär 
(annoyance) av sin tinnitus hade även lägre 
grad av psykiska/psykosomatiska problem. 

Låg 

Zöger, S., Svedlund, J.,  
& Holgers, KM. (2006). 
Sverige 

Relationship 
Between Tinnitus 
Severity and 
Psychiatric 
Disorders 

Undersöker styrkan i 
sambandet mellan 
tinnitus genom att 
beskriva förekomsten 
och svårhetsgraden i 
symtomet i 
förhållande till ångest 
och depression.   

194 deltagare i studien. 80 
var kliniska aktuella och 
114 var högrisk för att 
utveckla tinnitus 
(bestämst genom en 
screening och intervju 
innan). Mäter 
tinnitusproblematik, 
depression/ångest och 
svårighet av depression 
och ångest.  

Positiv korrelation mellan 
tinnitussvårighetsgrad och depression för 
bägge deltagargrupper. Högriskgruppen har 
lägre korrelation för ångest men vad gäller 
depression fick bägge grupperna samband. 
Samband mellan stigande svårhetsgrad av 
tinnitus och stigande risk för depression. 
Ungefär 20% får enligt studien ångest 
och/eller depression som lider av tinnitus.  

Hög 

Zöger, S., Svedlund, J., & 
Holgers, K.-M. (2001). 
Sverige. 

Psychiatric 
Disorders in 
Tinnitus Patients 
without Severe 
Hearing 
Impairment: 24 
Month Follow-up 
of Patients at an 
Audiological 
Clinic. 

Studera förekomst 
och historik av 
psykiatriska 
sjukdomar hos 
tinnituspatienter. 
Avsikten var att 
undersöka 
livstidsprevalensen 
av dessa åkommor 
hos tinnituspatienter. 

Strukturerade intervjuer 
utförda av psykiatriker 
utifrån olika skalor som 
mäter 
depression/ångester. 
Samtliga deltagare var 
tinnituspatienter. 

Resultatet visade att någon form av 
depression fanns eller hade funnits hos 62% 
av tinnituspatienterna, historik av 
ångestrelaterad problematik återfanns i 45% 
av patienterna. Endast 34% av patienterna 
hade dock någon gång varit i kontakt med 
sjukvård för sin psykiatriska problem. 
Endast 7% av patienterna rapporterade att 
tinnitus hade uppträtt före 
depressivitet/ångestproblematik. 

Hög 

Zöger, S., Svedlund, J., & 
Holgers, K.-M. (2004). 
Sverige. 

The Hospital 
Anxiety and 
Depression Scale 
(HAD) as a 
screening 
instrument in 
tinnitus 
evaluation. 
 

Utvärdera validiteten 
och i hur hög 
utsträckning HAD-
skalan är relevant att 
använda sig av för att 
detektera depression 
och ångest bland 
tinnituspatienter. 
Även beskriva 
skalan. 

Enkätstudie. 82 
tinnituspatienter. 

Visar att det var större sannolikhet att 
upptäcka depressioner än ångest med hjälp 
av HAD-skalan hos tinnituspatienter. 
Gränsvärdet för att befara depression/ångest 
i denna grupp beräknades till större än/lika 
med 5. 

Medel 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskning 
 
Kvalitetsgranskning av artiklar 
Modellen har utformats med utgångspunkt från de modeller som föreslås av Forsberg och Wengström 
(2003). 
 
Är syftet/frågeställningen tydligt angiven? 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
Är metoden tydligt beskriven? Gällande: 
- Urval 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
- Datainsamlings metod 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
- Analys 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
-Inklusionskriterer och exklusionskriterier? 
 
Ja Nej 
 
Motivering: 
............................................................................................................................... 
 
Är mätningarna pålitliga? 
 
Ja Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
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Är metoden och analysen adekvat för syfte/frågeställning? 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
Är studien etiskt godkänd?/Har studien någon form av etiskt godkännande? 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
Besvaras frågeställning/syftet i resultatet? 
 
Ja  Nej 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
 
Är undersökningsgruppen representativ? 
 
Ja Nej 
 
Motivering: 
.............................................................................................................................. 
 
Ska studien inkluderas? 
 
Ja  Nej  Kanske 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Bevisvärde 

Låg Medel Hög 

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
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