
 

Självbehandlande metoder för att lindra tinnitus 

- En intervjustudie 
 

Self-treating methods to ease tinnitus - An interview study 

Kristina Fridell och Christine Sundström 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper 

Hörselvetenskap C, Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2016 

Sammanfattning 

Bakgrund: Tinnitus är ett symptom som blir allt vanligare i samhället och som för de 

hårdast drabbade kan leda till försämrad livskvalitet. Det finns en mängd av professionellt 

utförda behandlingar som sägs kunna lindra tinnitus men ingen behandling som kan bota. 

Många med tinnitus söker aldrig hjälp, utan försöker att på egen hand finna olika sätt att 

lindra tinnitus. Det är några av dessa människors erfarenheter och upplevelser som den här 

studien har riktat in sig på. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och värdera framgångsrika självbehandlande 

metoder som används för att lindra upplevelsen av tinnitusbesvär. 

Metod: Designen är kvalitativ intervjustudie där en semistrukturerad intervju har använts 

som metod. Deltagande informanter rekryterades utifrån syftet och valdes ut via 

bekvämlighetsurval. Materialet analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys i linje 

med Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat: Intervjuer med deltagande informanter har resulterat i en utförlig beskrivning kring 

ämnet självbehandlande metoder vid tinnitusbesvär. Att på egen hand finna olika lindrande 

metoder har i aktuell studie visat sig vara framgångsrikt, där både tillvägagångsätt och resultat 

uppvisar likheter med professionellt utförd behandling. Fördelar med självbehandling som 

framkommit i studien är bland annat egenkontroll och möjlighet till anpassad behandling efter 

individuella behov. Nackdelar kan utgöras av svårighet att hitta en pålitlig kunskapskälla och 

risk för felbehandling, som över tid skulle kunna försämra tinnitus. 
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Arbetsfördelning 

Arbetet med den här intervjustudien har varit jämnt fördelad mellan författarna. 

Författarna har lagt ner 40 timmar per vecka på uppsatsarbetet och de olika 

delarna har bearbetats gemensamt. 

Tack 

Vi vill rikta ett tack till Berth Danermark för ditt personliga engagemang som 
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1. Inledning 

Tinnitus är idag ett känt och väl omskrivet fenomen. En stor del av 

befolkningen, cirka 15 procent, lider av tinnitus och vissa kallar det för en dold 

folksjukdom. Idag finns det inte något känt botemedel mot tinnitus men det 

finns många olika behandlingar, både traditionella och alternativa, med syfte att 

lindra tinnitus och dess konsekvenser. Tinnitus är i allmänhet ett 

väldokumenterat ämne och forskningen kring tinnitus är omfattande. Många 

vetenskapliga artiklar beskriver och utvärderar olika tinnitusbehandlingar och 

jämför olika behandlingstyper med varandra. Syftet är att finna den 

behandlingsmetod som är mest effektiv. I dagsläget finns ingen behandling som 

är bevisat överlägset bättre än någon annan. Det förefaller också som att stora 

delar av tinnitusforskningen fokuserar på tinnitus och dess svårigheter, och ofta 

på de patienter som har det värst. Det verkar i regel finnas betydligt mindre 

forskning kring de individer som upplever mindre lidande av sin tinnitus och om 

de individer som lärt sig hantera sin situation genom exempelvis 

självbehandlande metoder. 

2. Bakgrund 

2.1. Tinnitus 

Tinnitus, som förr ofta gick under termen öronsus, är enligt Andersson (2000)  

ett vanligt fenomen i dagens samhälle som innebär en upplevelse av 

ljudsensationer som saknar yttre källa. Ljuden kan exempelvis upplevas som 

brus, sus, tjut, pip eller ringningar och kan för vissa upplevas så påfrestande att 

det påverkar hela livssituationen (Andersson, 2000). Ofta framkommer 

beskrivningen att flera ljud hörs samtidigt och att dessa kan variera över tid 

(Hultcrantz, Berggren, Hederstierna, Magnusson, Tideholm & Karltorp, 2012). 

Ordet tinnitus har enligt Baguley, Andersson, McFerran och McKenna (2013) 

sitt ursprung i det latinska verbet ”tinnire” som betyder ”att ringa”. Andersson 

(2000) förklarar att de flesta människor kan uppleva tillfällig tinnitus, med 

varaktighet från några sekunder upp till ett dygn, och ett vanligt exempel är efter 

krog- eller konsertbesök. Ibland blir dock tinnitus kronisk då ljudet aldrig 

försvinner. Andersson (2000) påpekar också att kronisk tinnitus är ett symptom 

och inte en sjukdom. Enligt Hörselskadades riksförbund (2015) har cirka 15 

procent av den svenska befolkningen kronisk tinnitus där omkring en till tre 

procent upplever stora besvär. De allra flesta har således inga större besvär av 

sin tinnitus och mycket sällan beror det på något farligt (Baguley et al., 2013). 

Andersson (2000) påpekar att tinnitus är en dold folksjukdom med 

konsekvensen att många lider i tysthet. Det finns, enligt författarnas erfarenhet, 

omfattande information kring tinnitus i exempelvis dagspress och på hemsidor 

och det finns en stor mängd litteratur skrivet om ämnet.                                                                                                                           
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I litteratur ses ofta indelningen objektiv och subjektiv tinnitus. Objektiv tinnitus 

innefattar ljud som inte har sitt ursprung i hörselorganet, exempelvis ljud till 

följd av kärlmissbildning. Objektiv tinnitus kan registreras genom mätning 

och/eller uppfattas utifrån. Subjektiv tinnitus som är vanligast förekommande, 

uppstår i hörselorganet, hörselnerven eller hjärnan och kan inte registreras 

utifrån utan uppfattas enbart av individen själv. (Andersson, 2000; Hultcrantz et 

al., 2012). Denna studie kommer vidare att inrikta sig på subjektiv tinnitus. 

Tinnitus kan enligt Hultcrantz et al. (2012) delas in i tre grupper. 

Grad 1: Tinnitus är framförallt störande i tyst miljö som exempelvis vid 

läggdags. Den kan lätt ignoreras vid uppträdande och ger inga större besvär för 

den drabbade. 

Grad 2: Tinnitus är närvarande dygnet runt men kan förträngas genom 

sysselsättning och med hjälp av omgivningsljud. Däremot kan det exempelvis 

vid insomnandet vara mycket besvärande och svårt att ignorera.  

Grad 3: Tinnitus är närvarande dygnet runt, omöjlig att koppla bort och ignorera 

och ger således stora besvär som påverkar hela livssituationen. Patienter med 

grad tre upplever oftast stora svårigheter att somna på kvällen och vaknar ofta 

under natten. Det är även vanligt med koncentrationssvårigheter. 

Hyperakusi är enligt Axelsson och Schenkmanis (1999) ett vanligt 

förekommande problem vid tinnitus, som medför känslighet för ljud. Detta 

beskrivs vidare som att vardagliga ljud, som exempelvis porslinsskrammel eller 

höga röster, upplevs som obehagliga. Cirka 60 procent av patienterna som har 

tinnitus, har även hyperakusi (Andersson, 2000). Axelsson och Schenkmanis 

(1999) påpekar att vid hyperakusi är rådet inte att undvika vardagliga ljud, utan 

att fortsätta utsättas för dem då risken annars är stor att problemet förvärras. 

Vidare nämns att det är viktigt att skydda hörseln mot skadligt höga ljud, som 

annars kan ge bullerskada eller förvärrad tinnitus.  

2.2. Orsaker 

Det finns många olika orsaker som ligger bakom tinnitus, exempelvis 

dysfunktion i hörselsystemet. Hörselsystemet fungerar normalt så att när en 

fågel sjunger eller någon talar så uppstår aktivitet i hörselsystemet. Aktiviteten 

startar i innerörat (hörselorganet) för att sedan fortsätta högre upp i hjärnan, via 

hjärnstammen med hjälp av nervtrådar. Hjärnan tolkar sedan signalerna som att 

”jag hör en fågel” eller någon frågar ”hur mår du idag”? Tinnitus kan uppstå på 

grund av att hörselnervtrådarna blir aktiva trots avsaknad av yttre ljud och 

orsaken kan då sitta i innerörat, hjärnstammen eller högre upp i hjärnan. Hjärnan 

registrerar och tolkar att något hörs trots att det inte existerar något ljud. (Tyler, 

Chang, Gehringer & Gogel, 2008) 
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Tyler, Noble, Coelho, Rojas Roncancio och Jin Jun (2015) beskriver att allt som 

orsakar en hörselnedsättning kan också orsaka tinnitus och de vanligaste 

orsakerna är bullerskada, åldrande, huvudskador och mediciner. Vidare påpekas 

även att det inte är helt ovanligt att tinnitus uppkommer en tid efter 

hörselnedsättningen eller bullerexponeringen, ibland flera år senare. Skador som 

orsakas av hörselsjukdomarna otoskleros, akustikusneurinom och Meniéres 

sjukdom kan också ge upphov till tinnitus (Baguley et al., 2013). En teori till 

varför hörselskador orsakar tinnitus är enligt Axelsson och Schenkmanis (1999) 

att skadade hårceller i innerörat skickar iväg falska signaler till hjärnan, som då 

uppfattas som ljud.  

Även felaktigt bett kan orsaka tinnitus, vilket kan bero på felaktigheter eller 

spänningar i käken. Orsaken kan också vara vaskulär, vilket innebär att 

blodcirkulationen i örat leder till tinnitus på grund av olika typer av störningar, 

men detta är tämligen sällsynt. (Andersson, 2000) 

Uppkomsten av tinnitus förknippas ofta med stress, och en vanlig klinisk 

observation är att debuten av tinnitus ofta sker efter en period av psykisk stress. 

Det behövs dock mer forskning på området för att få fram säkra förklaringar till 

varför tinnitus uppstår. (Baguley et al., 2013)                                                                                                                               

2.3. Konsekvenser 

Enligt Baguley et al. (2013) och Andersson (2000) innebär tinnitus vanligen inte 

bara ett irriterande och ibland outhärdligt ljud. De menar att konsekvenserna 

som följer med tinnitus kan vara många och ofta utgöra ett större problem än 

tinnitusljudet i sig. Vidare beskrivs några av konsekvenserna till följd av tinnitus 

som sömnsvårigheter, stress, ljudkänslighet, kognitiva problem, ökad trötthet, 

oro, depression och ångest.  

Baguley et al. (2013) menar att en av de vanligaste konsekvenserna gällande 

tinnitus är sömnsvårigheter. Detta i form av att tinnitus kan ge insomningsbesvär 

men även påverka nattsömnen negativt. Andersson (2000) påpekar att cirka 70 

procent av individerna med tinnitus uppger sömnproblem som en konsekvens av 

tinnitus och att svårare former av sömnstörning vanligen drabbar individer med 

en högre grad av tinnitus. Dålig sömn kan i sig leda till ökad trötthet under 

dagen, nedsatt kognition och en ökad stresskänslighet, speciellt om 

sömnproblemen håller i sig över tid (Andersson 2000).  

Många med tinnitusproblematik uppger att de upplever kognitiva problem som 

koncentrationssvårigheter. Dessa kan yttra sig i form av svårigheter att läsa en 

text utan att tappa tråden och större uttröttbarhet i samband med 

koncentrationskrävande uppgifter. (Andersson, 2000) 
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Gällande psykologiska faktorer beskriver både Baguley et al. (2013) och 

Andersson (2000) att de vanligast förekommande är ökad stresskänslighet, oro 

och depression. I tinnitusregistret i Uppsala återfinns, enligt Andersson (2000), 

siffror på att 58 procent av patienterna lider av nedstämdhet till följd av tinnitus 

och cirka 25 procent av dessa upplever depression. Vidare beskriver Anderson 

(2000) att depression kan innebära bristande energi, tankar om hopplöshet, 

nedstämdhet, ilska, ångest och ett allmänt negativt synsätt. Risken att drabbas av 

psykologiska konsekvenser är individuell, och det uppges att det bland annat kan 

påverkas av personligheten (Baguley et al., 2013; Rydén & Stenström, 2008). 

Baguley et al. (2013) beskriver också en stark koppling mellan tinnitus och 

stress. Kopplingen pekar bland annat på att stress skulle kunna både orsaka och 

förvärra tinnitus och tinnitus i sin tur kan både skapa och öka stress. Ett vanligt 

fenomen som beskrivs är ”stresstinnitus-cirklar” där stressen ökar tinnitus och 

ökad tinnitus ökar stressen.  

Både Andersson (2000) och Baguley et al. (2013) förtydligar att det ofta är svårt 

att särskilja orsak och konsekvens när det gäller tinnitus. Tinnitus beskrivs som 

en komplex individuell situation där många olika faktorer påverkar varandra. 

Vidare påpekas att även om tinnitus i sig är ofarligt så kan det vara lätt att 

hamna i olika typer av onda cirklar, där tinnitus och dess konsekvenser 

upprätthåller varandra. Ett exempel är stresstinnitus-cirklar som nämns ovan 

men cirklarna kan även inkludera andra faktorer. Tinnitus beskrivs exempelvis 

kunna leda till oro, oro till sömnsvårigheter, sömnsvårigheter till mer tinnitus, 

mer tinnitus till mer oro och så vidare. Ett gynnande behandlingskoncept handlar 

därför ofta om att bryta dessa mönster, tankar och cirklar (Andersson, 2000).  

2.4. Behandling 

För behandling av tinnitus finns en mångfald tillgängliga metoder, men i 

dagsläget ingen metod som vetenskapligt bevisat kan bota tinnitus. Däremot 

finns det flera behandlingar som uppvisat goda resultat gällande lindring av 

besvären, minskade symptom och förbättrad livskvalitet. För de flesta 

behandlingar är syftet att, genom olika tekniker, lära patienten att hantera sin 

situation. I dagsläget finns ingen universell behandling som är överlägsen 

gällande lindring. Vanligen styrs valet av behandling av grundorsaken till 

tinnitus, patientens intresse, vårdgivarens kunskap och tillgängliga 

behandlingsmetoder på orten där patienten bor. (Andersson, 2000; Baguley et 

al., 2013; Hoare & Hall, 2011)  

Det finns olika inriktningar på behandlingar för tinnitus, till exempel 

psykologiska och medicinska. Medicinska behandlingar kan exempelvis 

innebära kirurgi, utprovning av hörapparat, användning av brusapparat och 

justering av bettproblematik men även användning av läkemedel för exempelvis 

depression och sömnbesvär. (Baguley et al., 2013; Andersson, 2000)  
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Några exempel på psykologiska behandlingar är counseling (stöd och 

rådgivning) vilket innebär att patienten får information och kunskap om tinnitus 

samt stöd i sin situation, kognitiv beteendeterapi (KBT), tinnitus retraining 

therapy (TRT), acceptans commitment therapy (ACT) och mindfulness-based 

stress reduction therapy (MBSR). Behandlingarna utförs enskilt eller i grupp, 

tillsammans med vårdgivare som audionom eller utbildad terapeut. Det finns 

även flera alternativa former av behandlingar som exempelvis akupunktur, yoga, 

naturmedicin och hypnos. Två av de vanligaste, mer djupgående psykologiska 

behandlingsformerna är KBT och TRT och en kort beskrivning av dessa ges 

nedan. (Andersson, 2000; Baguley et al., 2013; Hesser, Zetterqvist Westin & 

Andersson 2014; Roland et al., 2015) 

Enligt Grewal, Speilmann, Jones och Hussain (2014) är grunden i KBT att 

uppmärksamma och förändra både tankar och beteenden som är negativt 

förknippade med tinnitus. Terapeutens uppgift är att hjälpa till med att 

identifiera till exempel rädslor kopplade till tinnitus, i form av tankar men också 

omedvetna beteenden, ifrågasätta rimligheten i dessa och implementera tekniker 

för förändring. Terapeuten vill på sikt uppnå en acceptans för situationen, och 

målet är inte att bota tinnitus utan att avdramatisera och förminska den så 

mycket att den inte längre intar ett centralt fokus hos patienten. Förhoppningen 

är då att den istället kan förpassas till bakgrunden. Patientens motivering och 

eget engagemang är en grundpelare i KBT, och en viktig komponent är 

hemläxor och aktiv övning av inlärda tekniker i vardagen, parallellt med 

behandlingen. KBT är idag en av de vanligaste behandlingsformerna, den är 

vetenskapligt utvärderad och visar på stor effektivitet gällande lindring och 

hantering av tinnitus. (Andersson, 2000; Baguley et al., 2013; Grewal et al., 

2014)  

Baguley et al. (2013) beskriver att enligt TRT-filosofin involverar tinnitus tre 

grundläggande kroppssystem, nämligen hörselsystemet, limbiska systemet, som 

bland annat styr känslor, och autonoma nervsystemet, som är kopplat till 

omedvetna beteenden och reaktioner. Grewal et al. (2014) menar att tanken med 

TRT är att via behandling uppnå en tillvänjning av tinnitusljudet vilket kan 

minska både känslor och automatiska reaktioner. Vidare beskrivs att i 

behandlingen ingår kartläggning av patientens liv, counseling (stöd och 

rådgivning) och ljudstimulering i behandlande syfte. Ljudstimuleringen är enligt 

Baguley et al. (2013) en vanlig men dock inte obligatorisk del i TRT-

behandlingen och den utförs genom att patienten får använda en brusapparat 

eller en hörapparat med brusfunktion. Bruset i apparaten ställs, enligt vidare 

beskrivning, in på en nivå strax under tinnitusljudet med syftet att tinnitus 

tillsammans med bruset ska höras som ett svagt ljud i bakgrunden. Baguley et al. 

(2013) påpekar att brusapparaten i regel ska användas dagligen, gärna åtta 

timmar per dag för bästa tillvänjning. Vidare förklaras att målet är att lära om 

hjärnan att tinnitusljudet kommer utifrån och därmed kan sorteras bort som ett 
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oviktigt bakgrundsljud. Även TRT är vetenskapligt utvärderad och pekar på 

effektivitet gällande just tinnitus (Grewal et al., 2014). 

Ljudstimulering, via brusapparat eller hörapparat med brusfunktion, 

förekommer även som enskild behandlingsform. Ljudstimuleringen utförs i 

regel dagligen under behandlingstiden och den inleds vanligen med en 

upptrappande period, där användningstiden succesivt förlängs. (Baguley et al., 

2013) 

2.5. Olika former och behov av självbehandling  

Flera av de psykologiska behandlingsformerna, som exempelvis KBT, kan i 

grunden beskrivas som en behandling som förser patienten med verktyg som 

patienten sedan kan använda som självbehandlande metod. Detta är enligt 

Baguley et al. (2013) grunden till att flera behandlingar med KBT i spetsen, över 

tid har fått alternativa behandlingsvarianter via internet eller i form av 

självhjälpsböcker. Dessa behandlingar kan antingen utföras på egen hand eller 

med hjälp terapeutkontakt, och då främst via telefon eller internet. Den snabba 

utvecklingen av internetbaserade behandlingar, samt självhjälpsböcker, pekar på 

en efterfrågan gällande just självhjälpsbehandling. (Andersson, 2000; Beatty & 

Lambert, 2013; Baguley et al., 2013; Kaldo, Cars, Rahnert, Larsen & 

Andersson, 2007; Nyenhuis, Golm & Kröner-Herwig, 2013; Nyenhuis, 

Zastrutzki, Weise, Jäger & Kröner-Herwig, 2013) 

 

Tyler et al. (2008) uppmärksammar de individer som valt att avstå från 

tinnitusbehandling via vårdgivare. Med dessa individer i åtanke har de utvecklat 

en självhjälpsmodell. Modellen tillhandahåller bland annat grundläggande 

information om tinnitus och dess orsaker, en kort presentation av olika 

behandlingsalternativ och information om hur den drabbade själv kan underlätta 

sin tinnitus genom självbehandlande metoder. Det framhålls till exempel att det 

kanske inte går att förändra sin fysiska tinnitus, men att det genom 

självbehandlande metoder och träning i acceptans går att förändra tankar, 

reaktioner och förhållningssätt till den. Konkreta råd gällande hantering av 

hörselnedsättning och sömnsvårigheter ges som en del i behandlingen. Det 

nämns även strategier för att förbättra koncentrationsförmågan och minska fokus 

på tinnitus, via exempelvis lågt maskeringsljud och regelbundna pauser. (Tyler 

et al., 2008) 

 

Ingen tinnitusindivid är heller den andre lik vilket förtydligas av Pan, Tyler, Ji, 

Coelho och Gogel (2015) som uppmärksammar just skillnader hos individer 

gällande vad som kan göra tinnitus sämre eller bättre. Det nämns att faktorer 

som kan göra tinnitus bättre är till exempel bakgrundsljud och avslappning, 

medan faktorer som kan göra den sämre är tystnad, stress, buller, bristande sömn 

och vissa livsmedel som kaffe, alkohol eller te. Pan et al. (2015) framhåller 
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också motsatser, där vissa personer rapporterar att deras tinnitus blir bättre av en 

faktor, som exempelvis tystnad, medan andra rapporterar en försämring. Det 

påtalas också att det är högst individuellt hur den drabbade kan eller inte kan 

påverka sin upplevelse av tinnitus och vissa människor uppger att det inte finns 

någonting som förändrar deras tinnitus. Pan et al. (2015) menar att individer kan 

delas in i undergrupper för tinnitus beroende på påverkande faktorer. Det kan 

exempelvis handla om individer vars tinnitus på något sätt påverkas av tystnad, 

buller, stress, sömn och/eller avslappning. Vid behandling är detta, i linje med 

Pan et al. (2015), värdefullt att ta hänsyn till och det skulle även kunna förklara 

svårigheten i att hitta en universell behandlingsmetod. Detta kan också enligt 

författarna vara en ytterligare tänkbar förklaring till varför självbehandlande 

metoder, där det går att testa sig fram till en individuell lösning utifrån de egna 

specifika förutsättningarna, blivit allt mer populärt.  

 

Ytterligare ett perspektiv gällande självbehandlande metoder vid tinnitus är 

copingstrategier. Enligt Rydén och Stenström (2008) innebär coping en 

medveten strategi i syfte att anpassa sig till och hantera en stressfylld situation. 

Copingstrategier beskrivs vidare kunna vara båda funktionella och 

dysfunktionella. Budd och Pugh (1996) identifierar två copingstrategier i 

förhållande till tinnitus, vilka namnges som ickeadaptiv- och effektiv coping. 

Ickeadaptiv coping beskrivs som ett ickekonstruktivt handlings- och tankesätt 

som innefattar till exempel katastroftankar kopplade till tinnitus, dagdrömmar 

om en tillvaro fri från tinnitus, undvikandebeteenden och ickeacceptans. 

Grunden i effektiv coping framhålls framförallt som acceptans för situationen, 

förmåga att aktivt skifta fokus bort från tinnitus, förmåga att engagera sig i olika 

aktiviteter och självpeppning för att bättre hantera sin tinnitussituation. Budd 

och Pugh (1996) nämner också att den ickeadaptiva copingen har visat sig kunna 

leda till ökad tinnitus, mer oro och depression.  

 

Som tidigare nämnt är cirka 15 procent av den vuxna populationen drabbade av 

tinnitus i varierande grad, men trots detta är det förhållandevis få 

tinnitusdrabbade som söker professionell hjälp hos exempelvis audionom, 

tinnitusterapeut, audiolog, eller psykolog (Budd & Pugh, 1996; Sizer & Coles, 

2006). En relativt stor grupp av tinnituspatienter väljer att avstå från 

professionell behandling, till följd av att de på egen hand hittat metoder för att 

hantera sin situation, medan en annan patientgrupp inte tror att en lindring kan 

uppnås (Budd & Pugh, 1996; Tyler, 2006). Andersson och Kaldo (2006) nämner 

också att vissa individer avstår behandling på grund av försämrad allmänhälsa 

och andra till följd av ekonomiska skäl, framför allt i de länder där kostanden för 

behandling är hög. Som ovan nämnt pekar utvecklingen på en växande 

efterfrågan gällande självhjälpsmetoder för tinnitus, både i form av flera 

internetbaserade metoder, ökad försäljning av självhjälpsböcker men också 

genom utveckling av självhjälpsmodeller i linje med Tyler et al. (2008). 
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Andersson och Kaldo (2006) påpekar träffande att tinnitus är ett talande 

exempel på ett område där behovet av självhjälp är stort. Dels för att många med 

tinnitus aldrig söker professionell hjälp och dels för att endast ett fåtal individer 

faktiskt är i behov av att genomgå exempelvis ett omfattande terapiprogram. 

2.6. Processen självbehandlande metoder 

Vid användning av egenutvecklade självbehandlande metoder, metoder som inte 

lärts in via någon form av profession, tänker författarna till denna studie att vissa 

steg ingår i processen. Till att börja med krävs att individen har ett besvär som 

exempelvis tinnitus. Det krävs att besväret upplevs tillräckligt påfrestande vilket 

leder till att ett behandlingsbehov uppstår. Möjligtvis utgör besväret någon grad 

av begränsning i vardagen. Vidare kan det tänkas att detta motiverar individen 

att inhämta information för att bilda sig kunskap om sitt besvär. Kunskapen kan 

tänkas bestå av orsaker till varför besväret uppstått, besvärets konsekvenser och 

vilka olika behandlingsalternativ som finns för att bota eller lindra besväret. 

Det finns även någon form av individuell orsak som leder till val av 

självbehandling istället för professionellt utförd behandling. Vidare är det också 

individuellt vilken typ av självbehandling som väljs, vilket kan tänkas utgå från 

hur stora besvären är och vad som passar in i individens livsstil. Det kan också 

tänkas variera huruvida idéerna till självbehandlingen är helt egenpåhittade eller 

om individen hämtat inspiration från någon källa. Individen kan sedan välja att 

utföra metoderna efter det individuella behovet, exempelvis gällande tidpunkt på 

dygnet och användningsfrekvens. Det skulle kunna tänkas att olika typer av 

lindring kan uppnås vid användande av metoderna. Dels i form av en 

direktlindring, som exempelvis att besväret omedelbart blir bättre, men även 

genom att metoderna hjälper till att förhindra att besväret blir sämre. Författarna 

tänker vidare att de positiva konsekvenser som upplevs av metoderna är högst 

individuella, och exempelvis kan bero på hur stor påverkan besväret gav i 

vardagen från början. 

2.7. Problemformulering 

Som tidigare nämnts finns ett stort forskningsintresse kring området tinnitus, 

med en mängd artiklar skrivna om professionellt utförda behandlingsmetoder. 

En stor del av forskningen riktar in sig på de patienterna som lider mycket och 

som har svårt att uppnå lindring i sin situation. I sökandet av artiklar i aktuell 

studie, saknade författarna artiklar som berörde framgångsrika självbehandlande 

metoder, inriktade på de som lider mindre. Ingen tidigare studie hittades som 

riktat in sig på de individer som valt att avstå från professionellt utförda 

behandlingar och som istället funnit egna metoder för att lindra tinnitus. Som 

Rydén och Stenström (2008) beskriver, så både kan och bör hälsa utforskas även 

utifrån ett salutogent perspektiv, där salutogener beskrivs som faktorer som 

leder till hälsa och kan översättas med hälsofrämjare. 
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Tinnitus är enligt författarnas uppfattning ett komplext område som många 

upplever som ett känsligt ämne. Terapi är en av de vanligaste 

behandlingsmetoderna som tinnitusdrabbade erbjuds, men terapi kan för många 

verka avskräckande. Här kan ett dilemma uppstå för exempelvis en audionom 

eller tinnitusterapeut som ska ge råd till en tinnitusdrabbad. Ska 

rekommendationen vara en professionellt och vetenskapligt utvärderad 

behandlingsmetod, som exempelvis KBT, eller ska patientens motivation till 

självbehandling försöka lockas fram och uppmuntras? För att överhuvudtaget 

lyckas med detta är det av stor vikt att kunna ge vetenskapligt utvärderade 

exempel på olika självbehandlande metoder och vilket resultat dessa kan leda 

till. Författarna i aktuell studie har därför valt att titta närmare på just området 

självbehandlande metoder, med förhoppning om att ge ett litet bidrag till ett 

viktigt outforskat område. 

3. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och värdera framgångsrika självbehandlande 

metoder som används för att lindra upplevelsen av tinnitusbesvär.  

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras kort, exempel på, tidigare forskning som kan relateras 

till ämnet tinnitus och självbehandling. Som tidigare nämnts har inga artiklar 

återfunnits som är i direkt linje med denna studies syfte. Det vill säga att 

undersöka självbehandlande metoder som inte lärts in via någon form av 

professionell vård eller professionellt upprättat behandlingsprogram, som 

exempelvis självhjälpsbok eller internetbaserad behandling.  

Några av de studier som kan relateras starkast till aktuell studie, behandlar olika 

personliga faktorer och hur dessa kan påverka tinnitus. Detta ser författarna som 

relevant för aktuell studie, genom att förmågan att påverka sin tinnitus kan 

kopplas till självbehandling. En av dessa studier tar upp hur patienters olika 

copingstrategier kan påverka vilken acceptans som uppnås för tinnitus, och hur 

väl individen anpassar sig till sin tinnitus (Budd & Pugh, 1996). En annan studie 

tar upp sambandet mellan locus of control (olika typer av kontrolluppfattning), 

upplevd grad av tinnitus och emotionell stress (Budd & Pugh, 1995).   

Andra studier som hittats tar upp olika former av självbehandling men då via ett 

professionellt upprättat behandlingsprogram. Kaldo et al. (2007) kommer fram 

till att en självhjälpsbok och veckovis telefonkontakt med terapeut kan reducera 

vissa tinnituskonsekvenser. En annan studie utvärderar flera olika typer av 

professionellt upprättade självbehandlingsprogram inom KBT. Dessa 

tillhandahålls genom exempelvis bokform, via internet eller som ljudinspelning, 
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och resultatet visar att dessa är mer eller mindre lika effektiva som behandling 

via terapeut (Nyenhuis, Golm & Kröner-Herwig, 2013). 

En studie som återfanns presenterar en självhjälpsmodell som kan fungera som 

ett alternativ för individer som väljer att avstå från mer traditionell professionell 

behandling (Tyler et al., 2008). Studien beskriver hur modellen är uppbyggd och 

kan användas, men utvärderar inte hur den fungerar i praktiken. 

5. Metod 

5.1. Design 

Designen är en kvalitativ intervjustudie, som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) syftar till att undersöka ämnet utifrån deltagarnas synvinkel, där deras 

erfarenheter berikar med kunskap och leder till fakta direkt ur verkligheten. 

Bryman (2011) skriver att intervju troligtvis är den vanligast förekommande 

metoden i kvalitativ forskning, mycket tack vare dess flexibilitet. En 

semistrukturerad intervju har använts som metod. Intervjuerna har utgått från en 

intervjuguide (se bilaga 1) men deltagarna har haft stor frihet att svara på det sätt 

de önskar utan att bli styrda av intervjuaren.  

För att kunna besvara den delen av syftet som handlar om att beskriva 

framgångsrika självbehandlande metoder, framarbetades och formulerades 

intervjuguiden utifrån ”processen självbehandlande metoder”, som beskrivs 

under rubrik 2.6. Detta med avsikt att täcka ett stort område kring det undersökta 

ämnet för att uppnå en utförlig beskrivning. Även olika grundläggande råd som 

Bryman (2011) samt Kvale och Brinkmann (2014) tar upp har använts i 

framställningen av intervjuguiden, som exempelvis att formulera frågorna på ett 

lättförståeligt sätt, att inte ställa ledande frågor och att bara använda vedertagna 

begripliga ord.  

I syftet nämns också ”värdera” och här syftar författarna på att diskutera för- och 

nackdelar med de självbehandlande metoderna, och även titta på eventuella 

likheter med traditionell behandling. Detta anser författarna är viktigt bland 

annat ur patientsäkerhetssynpunkt. Denna del av syftet återfinns under avsnittet 

resultatdiskussion.  

5.2. Urval och undersökningsgrupp 

Deltagande informanter rekryterades utifrån syftet, det vill säga individer med 

tinnitus som använder sig av en eller flera självbehandlande metoder för att 

lindra tinnitus. Med självbehandlande metoder menas i detta sammanhang 

egenutvecklade metoder som inte lärts in via någon form av professionell vård 

eller professionellt upprättat behandlingsprogram, som exempelvis 

självhjälpsbok eller internetbaserad behandling.   
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Inklusionskriterier: vuxna individer, minst 18 år gamla. Individer som använder 

sig av en eller flera framgångsrika självbehandlande metoder för att lindra 

tinnitus. 

Exklusionskriterier: individer som fått eller får professionellt utförd behandling 

för sin tinnitus, exempelvis behandling via terapeut, självhjälpsbok eller internet. 

Individer med hörapparat, där hörapparaten fungerar rehabiliterande för tinnitus. 

Individer som använt eller använder självbehandling utan att uppleva någon 

lindring. 

Informanterna bestod av tre kvinnor och tre män, i åldrarna 25-73 år och valdes 

ut via bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär i regel att deltagare väljs 

från den nära omgivningen och är särskilt motiverat då forskaren genom 

tillfälligheter stöter på personer som kan bidra med relevant data till studien 

(Bryman, 2011). För mer detaljerad information om informanterna se tabell 3, 

där populationen beskrivs närmare.  

5.3. Genomförande och tillvägagångssätt  

Deltagarna intervjuades via telefon, vilket bedömdes vara den bäst lämpade 

metoden med tanke på informanternas spridning i landet samt författarnas 

intervjuarvana. Som Bryman (2011) tar upp så medför telefonintervjuer även 

fördelar i form av tidsskäl och ekonomiska skäl. En förfrågan gjordes till 

deltagarna via sms, mail eller personligen angående deltagande i studien. Tre 

pilotintervjuer genomfördes, varefter vissa justeringar gjordes i intervjuguiden. 

Vid pilotintervjuer får författarna enligt Bryman (2011) bland annat träning i att 

intervjua, samtidigt som det ges tillfälle att testa intervjuguiden. Före intervjun 

fick informanterna, via mail, ta del av ett informationsblad (se bilaga 2) där det 

bland annat beskrevs hur tinnitus graderas, så att informanterna vid 

intervjutillfället skulle kunna ange ungefärlig upplevd grad av tinnitus. 

Författarna genomförde tre intervjuer vardera under en tidsperiod av sex dagar, i 

mitten av februari 2016. Varje intervju varade mellan 12-55 minuter och 

spelades in efter muntligt samtycke från informanterna. Vid intervjutillfället 

gjordes en förfrågan till informanterna om de tagit del av informationsbladet 

som skickats ut och de fick möjlighet att ställa frågor innan inspelningen 

påbörjades. Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor om informanten och 

tinnitus, för att sedan gå in på självbehandlande metoder. Vissa frågor fick vid 

behov förklaras och förtydligas ytterligare. Under intervjuerna tillkom 

följdfrågor, utöver intervjuguiden, som baserades på informanternas svar. För 

övrigt ställdes frågorna i samma ordning till samtliga informanter. Efter att alla 

intervjufrågorna ställts fick informanten möjlighet att lägga till något ytterligare 

och även svara på hur intervjun och inspelningen upplevts. 
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För att kunna få en ungefärlig bild av hur mycket lindring informanterna 

upplever av sina metoder, har en skattningsskala utformats och använts för 

gradering. Lindringen graderas från ett till tio där ett innebär ingen lindring och 

tio innebär mycket lindring. 

5.4. Dataanalys 

Efter att varje intervju genomförts transkriberades inspelningen av intervjuaren 

som genomfört intervjun. Medförfattaren lyssnade sedan igenom intervjuerna, 

för att få kännedom, och hjälpte även till att kontrollera transkriberingen. Den 

transkriberade texten analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys i linje 

med Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys är en metod som används 

när texter och dokument ska analyseras och som innebär att texten kvantifieras 

utifrån fastställda kategorier (Bryman, 2011).  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under- 

kategori 

Kategori 

Jag tror det kan handla om att 

jag har fått den antingen via 

det jobbet som jag hade då, 

jag jobbade på ett badhus och 

där var det väldigt höga och 

hårda ljud med risk för buller 

och hörselskador, det visste 

vi om men sen även att jag 

har fått ljudligt våld mot örat 

vid ett tillfälle 

Antingen via 

jobb med väldigt 

höga och hårda 

ljud eller att jag 

fått ljudligt våld 

mot örat 

Höga ljud 

och ljudligt 

våld mot örat 

Tänkbara 

orsaker 

Kunskap 

och 

uppfattning

ar 

Att det aldrig är helt tyst, inte 

någonstans, jag minns ju hur 

det var innan jag fick 

tinnitus, så det är absolut 

mest besvärande. Även om 

det är tyst… ibland så kanske 

jag inte tänker på den men 

om man väl börjar göra det 

då går det inte att tänka bort 

det 

Att det aldrig är 

helt tyst, jag 

minns hur det 

var innan jag 

fick tinnitus. 

Om man tänker 

på den går det 

inte att tänka 

bort 

Aldrig helt 

tyst och går 

inte att tänka 

bort 

Besvärande 

faktorer 

Påverkan 

från tinnitus 

Vid manifest innehållsanalys bearbetas texten enbart utifrån det synliga 

uppenbara, med utgångspunkt att svaret finns i det skrivna ordet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Den transkriberade texten lästes igenom flera gånger för att en 

helhetskänsla skulle uppnås och delades sedan in i meningsbärande enheter som 

kondenserades. De kondenserade meningarna kodades och efter reflekterande 

och diskuterande författarna emellan, sorterades de även in i underkategorier 
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och kategorier utifrån skillnader och likheter. Exempel från analysprocessen 

återfinns i tabell 1. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att undersökarna 

ofta går fram och tillbaka mellan helheten och delar av texten under 

analysprocessen, vilket även har gjorts i den här studien. 

5.5. Etiska ställningstaganden 

För att bland annat skydda informanterna i en studie, finns det enligt Bryman 

(2011) etiska riktlinjer inom svensk forskning som exempelvis rör anonymitet, 

frivillighet, integritet och konfidentialitet. Informanterna fick före intervjun ta 

del av ett informationsbrev. Där informerades de bland annat om syftet med 

studien, vilka moment som skulle ingå, att intervjun skulle komma att spelas in 

efter deras samtycke, samt att alla svar och personuppgifter skulle komma att 

hanteras konfidentiellt. De blev även före intervjun informerade om att de när 

som helst har rätt att avbryta intervjun och att deltagandet är frivilligt. För att 

säkra anonymiteten har varje informant angetts med bokstäverna A-F. Samtliga 

bandinspelningar kommer efter studiens slut att raderas och samtliga uppgifter 

som samlats in kommer endast att användas i studieändamålet. Inga etiska 

dilemman uppstod under intervjuerna som författarna behövde ta ställning till. 

6. Resultat 

Resultatet mynnade ut i fyra kategorier och nio underkategorier. (Se tabell 2.) 

Informanterna anges i resultatdelen som A-F och de olika resultatdelarna 

förstärks med citat från intervjuerna. 

 Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Bakgrunds-

information 

Påverkan från tinnitus Kunskap och 

uppfattningar 

Behandling och lindrande 

metoder 

 Besvärande faktorer Kunskapskällor Bortval av traditionell 

behandling 

 Begränsningar i 

vardagen 

Tänkbara 

orsaker 

Idén till egna metoder 

   Självbehandlande metoder och 

grad av lindring 

   Användningsfrekvens och 

tidpunkt 

   Positiva effekter och 

konsekvenser i vardagen 
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6.1. Bakgrundsinformation om informanterna 

Populationen består av tre kvinnor och tre män där åldern varierar mellan 25 och 

73 år. (Detaljerad beskrivning av populationen återfinns i tabell 3). Fyra av 

informanterna anser sig ha grad ett av tinnitus, en informant grad två och en 

grad tre. Fyra av informanterna har en utredd hörselnedsättning och en 

informant tror sig ha en liten hörselnedsättning. En av informanterna har haft sin 

hörselnedsättning sedan lång tid tillbaka och har även testat hörapparat flertalet 

gånger utan resultat. 

”Hörselnedsättningen har ju kommit mer stegvis men den har varit med i säkert 

25-30 år. Jag har gjort flera mätningar, det gjorde de ju under tiden man var 

anställd och så vidare. Sen så har jag har provat flera hörapparater… men 

tyvärr, och det säger specialisterna också, att det är inget som funkar.” 

(Informant C) 

Fyra av informanterna upplever känslighet för vardagsljud. 

”När barnen skriker och om porslin och kastruller skramlar. Porslinsljud gör 

ont i öronen och skär så det blir obehagligt. När min man plockar ur 

diskmaskinen går jag faktiskt därifrån, för han är ganska hårdhänt med 

porslinet eller så säger jag till honom att han får ta det lugnare för jag klarar 

inte av det där ljudet.” (Informant B) 

”En fläkt hemma hos mina föräldrar är obehaglig och höjer tinnitus. Jag brukar 

stänga av den när jag hälsar på.” (Informant A) 

Informanterna har levt med tinnitus olika länge, alltifrån ett till fyrtio år. 

”Ett år ungefär. Jag sökte ju för att jag hade tjut i öronen och det var förra 

våren. Sen har det ju vart ett tag innan, men inte så långt innan… men jag sökte 

liksom för att få det konstaterat att det var så.” (Informant F) 

Två av intervjufrågorna handlade om hur tinnitusljudet låter och om det är 

ständigt närvarande. 

”Det lättaste är väl att beskriva det som lätet av en kompressor från en kyl. Den 

är mer påtaglig ibland och kanske högre ibland. Ibland ligger den mycket lägre 

liksom och mer i bakgrunden.” (Informant D) 

”Det är relativt högfrekvent, man kan säga att… nu låter det inte exakt men om 

man kör igång en sånn här kapklinga som man sågade ved med tidigare, så får 

man ett visslande tjutande högt ljud och det ligger och spelar. Det spelar ingen 

roll hur mycket ljud nästan jag har omkring mig, så har jag ju det fortfarande. 

Den är ständigt närvarande, det är den men man försöker förtränga den.” 

(Informant C) 
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”Det surrar i örat och om jag sitter och är ensam tyst så kan jag höra hur det 

stiger i örat, också sjunker det och helt plötsligt blir det mörkt.” (Informant E) 

Tre av informanterna anser att tinnitus kan variera i styrka utan yttre påverkan, 

alltså utan exempelvis stress eller intag av alkohol. Två av informanterna har 

svårt att svara på den frågan och en informant anser att den inte varierar. 

I en av intervjufrågorna får informanterna berätta om tillfällen då tinnitus 

försämras, att den upplevs som mer påfrestande, där är stress den vanligast 

förekommande orsaken. Alkohol, starka ljud, eller trötthet nämns också av flera 

informanter och det övriga som tas upp är förkylning eller spända muskler. 

”Det är nog bara stressen som jag kan säga faktiskt. Det har varit en sånn 

period, det är ett tag sen men… som vart fruktansvärd och då fick jag massa 

andra åkommor också. Men så kom ju det här tjutandet i örat så jag liksom 

började fundera på… vad är detta? Är det… ja du vet så där, man blev ju 

fundersam på vad det var.” (Informant F) 

”Orsaken till att den är så jobbig på kvällen kan ju vara att jag är så trött då, 

eller att man har gått och spänt sig hela dagen. Jag har aldrig behövt göra 

någonting åt min tinnitus på morgonen eller på förmiddagen.” (Informant B) 

6.2. Påverkan från tinnitus 

Denna kategori är uppdelad i två underkategorier, besvärande faktorer och 

begränsning i vardagen.  

6.2.1. Besvärande faktorer  

Vid frågan om vad som upplevs som mest besvärande med tinnitus, ges svaren 

frånvaron av tystnad, rädsla för ett förvärrat tillstånd och plötsliga ljud men 

också att tinnitus inte besvärar nämnvärt. Vid en högre grad av tinnitus är svaren 

trötthet, svårighet med att tinnitus överröstar andra ljud och intensiteten i 

tinnitusljudet vid tystnad.  

”Det är mest besvärande att det aldrig är helt tyst, inte någonstans och jag 

minns hur det var innan jag fick tinnitus. Ibland går det inte att tänka bort det.” 

(Informant A) 

 ”Det är nog faktiskt rädslan som besvärar mig mest, att det ska bli värre. Att 

jag förstått att jag har känsliga öron och rädslan att något ljud ska komma 

plötsligt och oväntat som jag inte kan skydda mig ifrån och att det ska bli värre. 

Det tänker jag ganska mycket på faktiskt… för jag vet ju att det inte går att 

”laga” en hörselskada.” (Informant B) 
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6.2.2. Begränsning i vardagen 

Gällande begränsning i vardagen så uppger informanterna med högre grad av 

tinnitus att de upplever större begränsning. Begränsningarna som tas upp är 

påverkan på sömnen, som exempelvis insomningsbesvär, en ökad trötthet 

följande dag, besvär att hänga med i konversationer, risk för missförstånd och 

uteblivet deltagande i vissa sammanhang. Tre informanter som graderar sin 

tinnitus till grad ett upplever ingen begränsning alls. Dock framkommer åsikten 

bland dessa att de inte låter sig begränsas utan att det ibland är värt att delta i 

aktiviteter trots risken för ökad tinnitus.  

”Nej, istället för att undvika att göra något så skyddar jag hörseln. Men ibland 

är det värt att göra saker trots ökat brus.”(Informant D) 

 ”Ja på sätt och vis i form av ständig trötthet, därför att sömnen störs av 

tinnitus.”(Informant F) 

6.3. Kunskap och uppfattningar 

Denna kategori är uppdelad i två underkategorier, kunskapskällor och tänkbara 

orsaker. 

6.3.1. Kunskapskällor 

Informanterna har inhämtat information om tinnitus på många olika ställen och 

även fått tips och råd om information från släkt och vänner. De kunskapskällor 

som uppges mest är internet och dagspress, men även radio och läkare nämns. 

Information har också inhämtats från en anhörig som är kunnig inom området, 

på föredrag och vid tv-tittande. Ofta är det ingen speciell information som 

eftersöks utan mer allmän information om tinnitus. Informanterna tar upp både 

för och nackdelar med att ta del av information om tinnitus. 

”När jag fick tinnitus så googlade jag mycket i olika forum och sådär som 

kanske inte alltid är så bra… då ser man det allra värsta, och sen så… 

sjukvårdsupplysningen var det väl och lite sånna sidor.” (Informant A) 

”Man har ju blivit upplyst om det här med tinnitus… det var ju mycket på 

tapeten för några år sedan. Det stod i tidningar och det pratades mycket på 

radio om tinnitus.” (Informant E) 

”Jag har varit en hel del på sånna här… tinnitusföreningar men faktum är att ju 

mer man har varit med i dom, nästan värre känner man på ett sätt för då tänker 

man på detta för mycket. Jag har fått tips och sånt från nära och kära och släkt 

och vänner… har du hört… lyssna nu på radion och lyssna nu på tv:n och sånt 

va, så jag tycker att jag har försökt matat åt mig för det minsta lilla när det varit 

något nytt.” (Informant C) 
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6.3.2. Tänkbara orsaker 

Det gjordes en förfrågan angående vad informanterna själva tror är orsaken till 

att de drabbats av tinnitus. En av informanterna känner sig väldigt osäker på 

orsaken medan de övriga är eller mindre övertygade om att det beror på buller 

av olika slag. 

”Jag har nog fått den antingen via det jobbet som jag hade, då jag jobbade på 

ett badhus och där var det väldigt höga och hårda ljud med risk för buller och 

hörselskador, eller från ett tillfälle då jag fick ljudligt våld mot örat, en 

torshammare som slog ner på arbetsbänken bredvid mitt öra.” (Informant D) 

Flera informanter tar upp att folk ”förr i tiden” inte alls var lika medvetna om 

skaderisken med att utsätta sig för starka ljud, så som det är idag. Det nämns 

bland annat att det enda skydd man fick var lite bomull att stoppa i öronen. 

”Ja… jag har funderat mycket på det där, jag har ju inget belägg för det men 

när jag var ganska ung så jobbade jag i en fabrik med mycket ljud och då var 

det ju inte tal om att ha hörselkåpor eller någonting sånt där för det var ju inte 

snyggt och så.” (Informant F) 

En informant nämner att en trolig orsak kan ha varit alla discobesök vid yngre 

år, då det kunde pipa i öronen flera dagar efteråt. 

6.4. Behandling och lindrande metoder 

Denna kategori är uppdelad i fem underkategorier, bortval av traditionell 

behandling, idén till egna metoder, självbehandlande metoder och grad av 

lindring samt användningsfrekvens och tidpunkt. 

6.4.1. Bortval av traditionell behandling 

Alla informanter har av olika skäl valt att avstå från att söka behandling. Dessa 

skäl undersöktes närmare under intervjun. Fyra av informanterna med lägre grad 

av tinnitus, anger att tinnitus inte upplevts som tillräckligt besvärande för att 

söka professionell hjälp. Ytterligare faktorer framkommer i form av avvaktande 

med behandling, till följd av given information om att tinnitus oftast blir bättre 

med tiden, uppfattningen att tillgängliga behandlingar inte är inriktade på en 

lägre grad av tinnitus och att behandlingsbehovet uppfyllts via egenbehandling. 

Två informanter med högre grad av tinnitus, anger att de föredrar att ha kontroll 

över behandlingen som skäl, men också osäkerhet inför vilken typ av behandling 

som erbjuds, vilka biverkningar detta kan medföra eller att det vid sökning efter 

behandling helt enkelt inte funnits någon passande. 
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”Jag tycker att jag har läst och försökt fånga upp det nya som har kommit men 

inte funnit något passande. Så länge det inte kommer något revolutionerande så 

använder jag mig av radion.” (Informant C) 

”Det är inte så stor business och ingenting som är så störande.” (Informant E) 

6.4.2. Idén till egna metoder  

Genomgående ger alla informanter svaret att de själva på något vis är ursprunget 

till sina metoder. Tre informanter beskriver att de medvetet valt att prova 

självbehandlande metoder och upptäckt att dessa fungerar, medan de andra tre 

beskriver att de av en slump upptäckt att vissa metoder fungerar och utifrån det 

sedan använt metoderna medvetet. Utöver detta beskrivs även att viss inspiration 

till metoderna erhållits från andra, såsom läkare och yogalärare, och att internet 

använts som komplement för att hitta avslappnings- och meditationsmusik, med 

inriktning på tinnitus. 

”Upptäckte att lindring upplevdes i samband med musik och då jag fokuserade 

på andra saker, så det blev ganska naturligt.” (Informant D) 

”Det vet jag inte men kanske var det att jag var spänd i nacken och upptäckte 

det när jag stretchade. Det upptäcktes nog av en slump tror jag. Jag vet ju att 

det är bra att stretcha muskler då jag har läst friskvård och annat.”(Informant 

B) 

6.4.3. Självbehandlande metoder och grad av lindring  

De självbehandlande metoderna som framkommit i denna studie kan delas upp i 

tre huvudkategorier, nämligen maskering med hjälp av andra ljud, 

fokusförskjutning från tinnitus och fysiska metoder. Alla informanter uppger att 

metoderna ger lindring i form av direkt förbättring, och två informanter kan 

utöver det även undvika en försämring med hjälp av metoderna. De flesta av 

informanterna använder sig av flera metoder i kombination. För att förtydliga 

denna resultatdel presenteras en informant i taget, och för varje informant anges 

självbehandlande metoder och vilken lindring som uppnås. Lindringen graderas 

på en skala från ett till tio, där ett innebär ingen lindring och tio innebär mycket 

lindring. 

Informant A beskriver användning av metoder från alla tre kategorierna, i form 

av fokusförskjutning, maskering med musik och fysisk avslappning. Lindringen 

graderas till grad sex gällande fokusförskjutningen och nio för maskering med 

musik.  

”Dels försöker jag tänka på annat för då tycker jag att den ofta bara försvinner 

då hjärnan väljer att inte lyssna på den längre, vilket jag använder mig av 
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ganska ofta. Jag lyssnar också på meditations och avslappningsmusik vilket 

också fungerar väldigt bra. Är man stressad så blir man ju mer avslappnad 

också av musiken så det blir en kombination av maskering och avslappning.” 

(Informant A) 

Informant B använder sig framförallt av fysisk metod, i form av att stretcha 

kroppen och då i första hand nacken. Metoden ger mycket god lindring och 

graderas till tio på skalan.  

 ”Det jag gör för att minska min tinnitus är att jag stretchar alla nackmuskler. 

Jag kan även stretcha lite axel och övre ryggmuskler men den absolut största 

effekten får jag av att stretcha alla nackmuskler. Jag tar tag i huvudet och 

lägger det åt sidan också sträcker jag varje muskel en ganska lång stund och 

släpper och då riktigt hör jag hur pipljudet… det är precis som att man sänker 

volymen…det bara sjunker. Det är helt fantastiskt!” (Informant B) 

Informant C använder sig av en kombination i form av olika sorters 

fokusförskjutning från tinnitus, samt maskering med hjälp av radio. Maskering 

med hjälp av radio upplevs som mest lindrande och graderas till nio medan de 

olika formerna av fokusförskjutning uppnår tre eller fyra på skalan. 

”Det bästa är att inte tänka på eller prata om tinnitus utan att hela tiden vara 

sysselsatt. Radion är en ständig följeslagare både dag och natt så man kan 

koppla bort tinnitus. Jag har också mycket innovationer, problemlösningar som 

hjälper mig mycket. Man måste försöka få tankeverksamheten fäst på nånting 

annat för skulle man tänka bara på detta så… man vill skruva av huvudet…det 

går ju inte. Det är väl det som är det stora kruxet. Man kan inte springa ifrån 

det.” (Informant C) 

Även informant D använder sig av kombinationen maskering med hjälp av 

andra ljud och fokusförskjutning för att lindra sin tinnitus. Båda metoderna 

graderas till tio på skalan.  

”Det främsta fysiskt är att jag lyssnar på musik eller kollar på film med hörlurar 

och fokuserar på något annat så att tinnitus aldrig blir så central. Då tar den ju 

inte huvudplats längre och då glömmer jag bort den, även om den finns där. 

Lyssnar jag på musik då hör jag den inte, då överröstar ju musiken, den 

maskerar det ljudet så då försvinner det ju. Om jag läser en bra bok som är 

intressant så kan jag fokusera mer på vad jag läser än att jag har ett ljud.” 

(Informant D)  

 Informant E använder sig också av fokusförskjutning för att lindra tinnitus samt 

maskering med radio eller tv, och lindringen graderas till en tia.  
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”Jag nonchalerar den. Kanske läser en tidning för att komma bort ifrån 

tankarna, sätter på radio eller tv så man hör det istället och då försvinner det.” 

(Informant E) 

Informant F använder sig av lindring genom alla tre kategorier, maskering med 

hjälp av musik, fokusförskjutning och fysiska metoder i form av exempelvis 

spikmatta och yoga. Hur bra metoderna hjälper beror på dagsformen, vilket till 

exempel innefattar trötthet. Ibland hjälper de självbehandlande metoderna 

snabbt och ibland inte alls. Metoderna graderas åtta till nio på skalan och då 

utifrån en god dagsform.  

”Musik i öronen kör jag nästan varje kväll. För att begrava det ljudet som tjuter 

i öronen genom att det kommer in något annat. Sen att jag koncentrerar mig på 

något helt annat, att jag försöker liksom att blunda för det här ljudet eller vad 

man ska säga. Jag tror mycket på det här med att flytta fokus, annars så går 

man och tänker och ältar. Men det är mycket yoga, andning, avslappningsmusik, 

spikmatta… ja så. Det är det som är min metod att få det lugnt i huvudet och 

öronen.” (Informant F) 

6.4.4. Användningsfrekvens och tidpunkt 

Tre av informanterna anger att de främst använder sina metoder på 

eftermiddagar och kvällar, då tinnitus upplevs som mest intensiv. Dock anges 

även att variation förekommer efter behov. Övriga tre informanter kan inte 

fastställa någon direkt tidpunkt för användning, utan anger att behovet styr. Två 

av informanterna nämner ett ökat behov av lindring i samband med stress. För 

användningsfrekvensen varierar svaren mellan att metoderna används varje dag 

till att de används en till två gånger i månaden. Även här ses att 

användningsfrekvensen stiger med grad av tinnitus. Metoderna har varit i bruk 

alltifrån ett år till 30-40 år, beroende på hur länge informanten levt med tinnitus. 

För mer detaljerad beskrivning se resultatet i tabell 4.  

6.4.5. Positiva effekter och konsekvenser i vardagen  

För att reda ut vilka effekter informanternas självbehandling har, fick 

informanterna, som ovan nämnts, dels gradera sin lindring men de fick även 

beskriva vad de upplevde blev bättre med metoden och om de upplevde några 

positiva konsekvenser i vardagen till följd av metoderna.  

Informant A beskriver att när metoden gällande fokusförskjutning från tinnitus 

används, förbättras sömnen, och meditations och avslappningsskivor leder till att 

tinnitusljudet blir svagare. Informant B berättar att metoden stretching av 

nacken, leder till att mer ljud från familjen tolereras, till exempel barnen som 

stojar och ljud från tv:n. När tinnitus finns där, blir ljud från flera ljudkällor 
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jobbigt men att detta förbättras vid användning av stretching, vilket leder till att 

tinnitus minskar i intensitet eller tystnar helt för en stund.  

”Jag klarar mer ljud från min familj om jag har kunnat självhjälpa mig vid 

tinnitus.” (Informant B) 

Informant C upplever att maskering av tinnitusljudet med hjälp av radio och 

fokusförskjutning via problemlösning, gör att tinnitus helt kan glömmas bort för 

stunden. Informanten beskriver också att metoderna kan leda till en förbättrad 

sömn och mindre oro, vilket i sin tur ger en förhöjd livskvalitet.  

”Ja det är ju positiva egenskaper på dagen om man säger… om man får en 

förbättring av sömnen så är det ju en förbättring för hela dagen. Jag har väl 

svårt att definiera vad det skulle va som blir för nått annat… det är klart att 

känner man sig bättre till mods och inte grämer sig så över det här med tinnitus 

så är det ju en självklar livsförbättring.”(Informant C) 

För informant D handlar förbättringen i första hand om att tinnitusljudet 

försvinner vid användning av metoderna fokusförskjutning och maskering. 

Informanten beskriver att vardagen i regel inte påverkas av tinnitus och att 

metoderna därför inte ger några större förändringar.  

 ”När jag använder dessa två metoder så har jag ingen tinnitus längre, när jag 

fokuserar på de två sakerna så är den utebliven. Tinnitusljudet upphör helt.” 

(Informant D) 

Även informant E uppger att metoderna fokusförskjutning och maskering leder 

till lindring genom att tinnitusljudet försvinner. Inte heller denna informant 

upplever att vardagen begränsas till följd av tinnitus och kan därför inte se 

någon direkt skillnad i vardagen när metoderna används.   

Informant F berättar att metoderna spikmatta, yoga, maskering och 

fokusförskjutning leder till avslappning, vilket ger en förbättring av 

tinnitusljudet. Tonerna blir svagare och försvinner ibland helt. Förbättringen 

upplevs dock som kortvarig och metoderna måste användas på nytt följande dag 

för att effekten ska kvarstå. Informanten uppmärksammar dock att detta 

framförallt gäller veckodagar, och att helger och annan ledighet i regel innebär 

mindre besvär av tinnitus och därmed större effekt av självbehandlingen.  

För att förtydliga beskrivningen gällande självhjälpsmetoder har, utöver 

beskrivningen ovan, även en tabell sammanställts (tabell 3). Tabellen innehåller 

de viktigaste delarna, och målet är att det ska vara enkelt att följa varje 

informant och att det även ska vara möjligt att tydligt se likheter och skillnader 

mellan informanterna, för specifika faktorer.  
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Tabell 3. Sammanfattning av resultatet 

 Informant  

A 

Informant  

B 

Informant  

C 

Informant  

D 

Informant  

E 

Informant  

F 

Kön 

 

Kvinna Kvinna Man Man Man Kvinna 

Ålder 25 år 39 år 73 år 41 år 57 år 57 år 

Tinnitus-

grad 

1-2 1 3 1 1 2 

Hur länge 

tinnitus 

funnits 

med 

 

3 år 

 

10 år 

 

30-40 år 

 

16 år 

 

25 år 

 

1 år 

Begränsni

ngar i 

vardagen 

Sömn-

svårighet 

Nej Kommunikatio

n, avstår från 

vissa 

tillställningar 

Nej Nej Sömn-

svårigheter, 

ständig 

trötthet 

Mest 

besvärand

e faktorer 

Frånvaro av 

tystnad 

Rädsla för 

försämring 

Intensiteten i 

tinnitus, 

tinnitus 

överröstar 

andra ljud 

Frånvaro av 

tystnad 

Är inte 

nämnvärt 

besvärande 

 

Trötthet 

Faktorer 

som 

försämrar 

tinnitus 

Stress och 

höga ljud 

Trötthet, 

spända 

muskler och 

alkohol 

Stress, 

förkylning och 

alkohol 

Dålig sömn 

och höga 

ljud 

Inga 

medvetna 

Stress 

Själv-

behandlan

de metoder 

1.Avslapp-

ningsmusik  

2.Fokusförs

kjutning 

Stretcha 

musklerna, 

framförallt 

nacken 

1. Radio 

2.Fokus-

förskjutning 

1.Musik 

2.Fokusförs

kjutning 

1. Radio/tv 

2.Fokus-

förskjutning 

1. Musik 

2.Fokus-

förskjutning 

3.Spikmatta 

& yoga 

Grad av 

lindring 

1. Grad 9 

2. Grad 6 

Grad 10 1. Grad 9 

2. Grad 3-4 

1. Grad 10 

2. Grad 10 

1. Grad 10 

2. Grad 10 

När det 

hjälper grad 

8-9. Men 

ibland grad 1 

 

Hur ofta 

metoderna 

används 

1.1gång/ 

vecka. 

2. 2 ggr/ 

vecka 

1-2ggr/ 

månad 

1. Varje dag. 

2. Efter behov 

1-3 ggr/ 

vecka 

1-2 ggr/ 

vecka 

Varje dag 

När 

metoderna 

används 

Eftermidda

g  

och kväll 

Eftermiddag 

och kväll 

Alla tidpunkter 

på dygnet 

Efter behov Efter behov Kvällstid 

Hur länge 

metoderna 

har 

använts 

 

2-3 år 

 

5 år 

 

30-40 år 

 

14 år 

 

20 år 

 

1 år 

Upplevd 

förbättring 

Förbättrad 

sömn och 

svagare 

tinnitus 

Ljud 

Svagare eller 

helt uteblivet 

tinnitusljud. 

Mer ork för 

familjen 

Minskad 

tinnitus, 

förbättrad 

sömn, mindre 

oro och höjd 

livskvalitet 

Helt 

uteblivet 

tinnitus-

ljud 

Svagare eller 

helt uteblivet 

tinnitusljud 

Ökad 

avslappning, 

minskat eller 

helt uteblivet 

tinnitusljud 
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Att valet av metod blev intervju, föll sig naturligt för att kunna gå in mer på 

djupet av ämnet hos informanterna, undersöka ämnet från deras synvinkel, och 

för att det är en flexibel metod för datainsamling. Som Kvale och Brinkmann 

(2014) belyser så är det vid samtal som forskare kan ta del av andra människors 

upplevelse, erfarenheter, känslor och attityder och genom intervjusamtalet ta del 

av deras ”värld”. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att 

intervjuarna utgick från en lista med frågor, en så kallad intervjuguide, men även 

att det tillkom ytterligare frågor utöver listan under intervjuns gång (Bryman, 

2011). Vid skapandet av intervjuguiden ställde sig författarna frågan ”Vad 

behöver vi veta för att kunna ge en utförlig beskrivning av självbehandlande 

metoder?”. Utifrån den infallsvinkeln skapades sedan stycket ”processen för 

självbehandlande metoder” och vidare utifrån det, själva frågorna. Det är ur 

informanternas perspektiv som frågorna ska täcka de delar som författarna är 

intresserade av (Bryman, 2011). En stor fördel med semistrukturerade intervjuer, 

är att informanterna när som helst kan flika in med ny information eller avbryta 

intervjuaren under intervjuns gång. Detta gjorde att intervjuerna i aktuell studie 

upplevdes avslappnade och att svaren från informanterna kom naturligt.  

Under arbetet med aktuell studie fann författarna endast några få artiklar som 

kunde relateras till ämnet självbehandlande metoder vid tinnitus. Dock bör det i 

sammanhanget påpekas att aktuell studie inte är en litteraturstudie och att det 

därför inte har utförts en systematisk litteratursökning. Det är därför möjligt att 

det går att finna fler artiklar skrivna om ämnet vid en större och mer systematisk 

artikelsökning. 

7.1.1. Urval och undersökningsgrupp 

Då studietiden var begränsad, ansågs bekvämlighetsurval vara den mest 

lämpliga urvalsmetoden för att finna relevanta informanter. Det föll sig också 

naturligt, då flera aktuella informanter som kunde bidra med kunskap som 

författarna inte ville gå miste om, genom tillfälligheter råkade komma till 

författarnas kännedom. Dock bör det påpekas att enligt statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2014), går det inte vid bekvämlighetsurval att dra 

några slutsatser, då forskaren valt ut informanter som funnits lättillgängliga. 

Urvalsgruppen från bekvämlighetsurval kan därför aldrig sägas vara 

representativ för populationen. Förhoppningen är att denna typ av studie ändå 

kan leda till fortsatt forskning inom området tinnitus och självbehandlande 

metoder. 
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Då syftet med studien var att beskriva och värdera framgångsrika 

självbehandlande metoder som används för att lindra upplevelsen av 

tinnitusbesvär, så ingår endast informanter som upplever lindring av sina 

metoder. Detta var visserligen i linje med syftet, men det bör ändå påpekas att 

resultatet är vinklat till att möjligen ge en alltför positiv bild av självbehandlande 

metoder. Detta till följd av att informanter som kanske testat självbehandlande 

metoder, utan att uppleva en förbättring, inte inkluderats i denna studie.  

Författarna försökte medvetet finna informanter som skiljde sig från varandra, 

för att få en så stor bredd som möjligt och variation i urvalet. Därför ingår i 

aktuell studie både män och kvinnor i varierande åldrar, med varierande 

upplevda besvär och med olika erfarenheter av att lindra tinnitus.  

Med självbehandlande metoder menas metoder som inte lärts in via en 

profession, och individer som får eller nyligen fått professionellt utförd 

behandling, exkluderades. En pågående behandling via vårdgivare skulle, även 

om den förekom i kombination med självbehandlande metoder, kunna påverka 

den upplevda lindringen i självbehandlingen. Likaså ville författarna undersöka 

hur personer som väljer bort professionell vård, använder egna metoder. Det var 

därför av vikt att dessa metoder inte lärts in via en vårdgivare, då detta inte hade 

varit i linje med syftet. En av informanterna hade dock för cirka 30 år sedan fått 

professionellt utförd behandling i form av akupunktur, men inkluderades trots 

detta i studien. Dels för att så många år förflutit sedan behandlingen, men också 

för att akupunktur inte kan utföras på egen hand, och riskerar därmed inte att 

influera de självbehandlande metoderna genom teknikinlärning. Även individer 

med hörapparat exkluderades i viss mån. Många hörapparatsanvändare upplever 

nämligen lindring och i vissa fall även bot från tinnitus. Författarna valde därför 

att i urvalsprocessen fråga särskilt om hörapparatsanvändning och om svaret 

blev ja, även utreda i vilken mån hörapparatsanvändandet påverkade tinnitus. 

Utifrån den informationen togs sedan beslut om personen var aktuell för studien 

eller inte. Om hörapparatsanvändandet lindrade tinnitus, räknades det som 

professionellt utförd behandling, och individen exkluderades. 

7.1.2. Genomförande och tillvägagångssätt 

Tre pilotintervjuer genomfördes före intervjuerna, dels för att testa och vid 

behov justera intervjuguiden, men också i syfte att ge författarna erfarenhet av 

metoden (Bryman, 2011). Under pilotintervjuerna fick författarna träning i att 

lyssna aktivt, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är lika viktigt som att 

ställa rätt frågor. Det krävs nämligen att intervjuaren kan lyssna aktivt för att rätt 

följdfrågor ska kunna ställas (Kvale & Brinkmann, 2014). Under 

pilotintervjuerna gavs också tillfälle att mäta hur lång tid intervjuerna 

beräknades ta. Efter pilotintervjuerna gjordes vissa ändringar i intervjuguiden, 

exempelvis att fler frågor lades till och vissa frågor omformulerades.  
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Intervjuerna gjordes via telefon, då författarna bedömde att det var ett lämpligt 

sätt att samla in data till studien. Två stora fördelar med telefonintervju är enligt 

Bryman (2011) att den är såväl kostnadseffektiv som tidsbesparande, då 

forskaren slipper omfattande resor. I aktuell studie kom detta väl till pass, då det 

geografiska avståndet mellan deltagarna var stort. Telefonintervju bedömdes 

också vara en lämplig metod då de ämnen som togs upp inte ansågs vara direkt 

känsliga, samt för att studien fokuserade på något positivt i form av att diskutera 

metoder som lindrar tinnitus. Vid vissa ämnen kan det annars vara till fördel att 

samtala ansikte mot ansikte, vilket i aktuell studie inte bedömdes vara 

nödvändigt. Bryman (2011) tar även upp att telefonintervjuer är lättare att 

hantera jämfört med direkta intervjuer, och att informantens svar inte påverkas 

av intervjuaren på samma sätt som vid en fysisk intervju. Telefonintervjuer kan 

dock upplevas svårare för personer med hörselnedsättning, då dessa inte kan ta 

hjälp av läppavläsning. I aktuell studie uppstod dock inte några sådana problem. 

En annan aspekt som bör påpekas, är att det vid telefonintervju kan vara en 

nackdel att intervjuaren inte kan se informanten. Viktig information som 

förmedlas via ansiktsuttryck och kroppsspråk, som många gånger säger mer än 

ord, kan då missas (Bryman, 2011). 

Författarna har ingen tidigare intervjuarvana, vilket var en av grunderna till att 

just telefonintervju valdes, då påverkan från intervjuaren anses mindre via 

telefon än via ett fysiskt möte (Bryman, 2011). Författarnas intervjuarvana bör 

även tas i beaktande utifrån att detta kan ha påverkat intervjuernas kvalitet, och 

då framförallt de första intervjuerna. De sist utförda intervjuerna upplevdes 

nämligen av författarna som mer avslappnade och innehållsrika, möjligen till 

följd av att viss intervjuarvana infunnit sig.  

I slutet av varje intervju kom intervjuare och informant överens om att 

återkomma till varandra, ifall det skulle upptäckas att något missats under 

intervjun eller att något felaktigt sagts. En av informanterna hörde av sig cirka 

en vecka efter genomförd intervju, för att redigera ett av svaren som lämnats, 

efter lite funderande och reflekterande. 

Informanterna fick före intervjun ta del av ett informationsblad, med bland annat 

studiens syfte och intervjuns upplägg. De fick däremot inte ta del av själva 

intervjuguiden, vilket författarna i efterhand funderat på om det var det mest 

lämpliga. Vid flera tillfällen under intervjuerna upplevde nämligen några av 

informanterna svårigheter att svara på vissa frågor, då de aldrig tidigare 

reflekterat över dessa. Hade informanterna i god tid före intervjun, i lugn och ro 

fått möjlighet att läsa igenom samtliga frågor, så hade kanske intervjuerna gett 

ett bättre och mer innehållsrikt underlag. 

Författarna transkriberade materialet själva, och analyserade all insamlad data 

med manifest innehållsanalys, av det slag som beskrivs av Graneheim och 
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Lundman (2004). Med denna metod analyseras texten nära innehållet, och då 

inga bakomliggande tolkningar skulle göras, var det därför den mest relevanta 

analysmetoden. 

I aktuell studie har direkta citat från intervjuerna använts, där viss redigering har 

gjorts utan att innebörden förändrats. Enligt Bryman (2011) behöver vissa citat 

redigeras då verbala tics ofta återkommer, som exempelvis ”va” eller ”öh”, 

vilket försvårar läsningen av materialet. Denna typ av redigering har därför 

gjorts, för att underlätta både läsning och förståelse. 

7.1.3. Studiens kvalitet 

Enligt Bryman (2011) finns flera olika aspekter att arbeta efter, för att höja 

kvaliteten i en kvalitativ studie. En grundaspekt är studiens tillförlitlighet som 

innefattar fyra delar, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innefattar enligt Bryman 

(2011) dels att forskningen ska ha utförts utifrån gällande regler och föreskrifter 

men också att det säkerställs att resultatet är representativt och giltigt. Vid 

intervjuerna i aktuell studie har därför hänsyn till de etiska riktlinjerna tagits 

gällande deltagare, som exempelvis anonymitet och konfidentialitet. Ett sätt att 

öka giltigheten är enligt Bryman (2011) genom olika typer av triangulering. I 

aktuell studie har detta tillämpats genom att författarna först enskilt analyserat 

och kontrollerat intervjumaterial, transkriberingar och skriven text för att sedan 

gemensamt diskutera och bedöma materialet för att uppnå en slutlig version. För 

att öka giltigheten och trovärdigheten, innehåller också resultatdelen citat. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper och situationer, eller till samma situation eller grupp men vid en senare 

tidpunkt (Bryman, 2011). Att bedöma överförbarheten är enligt Bryman (2011) 

delvis upp till varje betraktare, och det är därför av stor vikt att presentationen 

av materialet är fylligt och detaljrikt, vilket ger läsaren en grund för bedömning. 

I aktuell studie bedömer författarna själva, utifrån inhämtad yrkeskunskap i 

egenskap av audionomstudenter, att resultatet exempelvis i upplevelseform väl 

överensstämmer med författarnas kunskap om tinnitus. Det kan utifrån det 

perspektivet tänkas att resultatet även är överförbart till en annan grupp 

individer med tinnitus. För att underlätta bedömningen har författarna strävat 

efter att ge en bred bakgrundsbild gällande ämnet tinnitus, där även 

beskrivningen av resultatet har getts en bredd i form av exempelvis väsentlig 

bakgrundsinformation om deltagarna. 

En bedömning av studiens pålitlighet utförs enligt Bryman (2011) oftast av 

utomstående personer, som exempelvis kollegor som är insatta i ämnet. För att 

en sådan bedömning ska kunna utföras, krävs en fullständig redogörelse av alla 

delar i forskningsprocessen. Författarna har i aktuell studie strävat efter att 
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uppnå just detta, genom att försöka ge en noggrann beskrivning av processen, 

samt via kontinuerlig ventilering av arbetet med hjälp av handledare. Ett annat 

sätt att bedöma pålitlighet, är att jämföra resultatet från en studie med resultatet 

från likvärdiga studier (Bryman 2011). Men då författarna vid 

litteratursökningen inte funnit någon annan studie som är direkt jämförbar, har 

denna aspekt endast kunnat uppnås i begränsad utsträckning. 

Den sista delen gällande tillförlitlighet, nämligen möjlighet att styrka och 

konfirmera, beskrivs av Bryman (2011) som forskarens förmåga att så långt det 

är möjlig förhålla sig objektiv i förhållande till forskningen. Detta har författarna 

anammat genom att försöka hålla sig neutrala under intervjuerna med 

informanterna, och genom att inte låta personliga åsikter och värderingar 

påverka arbetet. Dock ska i sammanhanget påpekas att en viss hänsyn bör tas till 

att båda författarna är ovana intervjuare, och att det i allmänhet är mycket svårt 

att förhålla sig helt objektiv (Bryman 2011). En av författarna har själv tinnitus, 

vilket gör att det oundvikligen finns en viss förförståelse, men författaren har 

trots detta i möjligaste mån strävat efter objektivitet. 

7.2. Resultatdiskussion  

Resultatet från intervjuerna ger i linje med syftet en bred beskrivning av ämnet 

självbehandlande metoder. Utifrån intervjuerna så framkommer bland annat att 

de framgångsrika självbehandlande metoder som används är maskering med 

hjälp av radio, tv eller musik, fokusförskjutning, stretchning av nackmuskler, 

spikmatta och yoga. Samtliga informanter upplever i regel en mycket god 

lindring av metoderna, ofta nio eller tio på skalan. Alla informanter upplever 

lindring genom minskat eller helt uteblivet tinnitusljud, men även andra aspekter 

tas upp i form av förbättrad sömn, mer ork för familjen, ökad avslappning och 

höjd livskvalitet.  

I diskussionen kommer vidare ett resonemang föras som utgår ifrån 

beskrivningen av självbehandlande metoder som finns i resultatet. De punkterna 

som kommer att vara i fokus, utifrån syftet att värdera, är för-och nackdelar med 

självbehandlande metoder samt självbehandlande metoder i förhållande till 

professionell behandling.  

7.2.1. Fördelar med självbehandlande metoder 

Resultatet från denna studie pekar på att informanterna i regel upplever en hög 

lindrande effekt av sina behandlingsmetoder. Detta ser författarna som något 

positivt utifrån flera olika aspekter. Rydén och Stenström (2008) beskriver, 

utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv, vikten av att ha egenkontroll över olika 

skeenden i livet. Vidare anges det som en viktig komponent att individen känner 

sammanhang i sitt liv, vilket uppnås genom kontroll och inflytande. Att känna 

sammanhang i tillvaron och ha möjlighet att påverka, beskrivs som stärkande 
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och hälsosamt för individen. Författarna tänker utifrån det perspektivet att 

självbehandling i hög grad kan ge en känsla av kontroll och förmåga att hantera 

sin situation, och därmed fungera stärkande och utvecklande för informanten.  I 

synnerhet när självbehandling uppvisar positiva resultat som i aktuell studie.  

Känslan av att ha kontroll ur ett hälsoperspektiv, kan enligt Rydén och 

Stenström (2008) fångas i begreppet Locus of control. Detta begrepp delas upp i 

två kategorier, intern kontrolluppfattning och extern kontrolluppfattning. Den 

interna uppfattningen bygger på tron att individen själv kan påverka sin hälsa, 

och att de egna handlingarna ses som både betydelsefulla och avgörande för 

hälsotillståndet. Den externa kontrolluppfattningen grundas på tankar som att 

externa faktorer är avgörande för hälsan, att individen är mer eller mindre 

oförmögen att påverka sin egen hälsa och att de egna insatserna tillskrivs 

minimal betydelse. Författarna anser att resultatet i aktuell studie pekar på en 

övervägande intern kontrolluppfattning, vilket avspeglar sig i förmågan att både 

utveckla och utföra egna behandlingsmetoder. Författarna tänker att detta kan 

utgöra en del i en positiv cirkel, där informanterna stärker sin interna 

kontrolluppfattning genom positiva resultat kopplade till de självbehandlande 

metoderna, vilket i sin tur leder till fortsatt användning av metoderna och en 

stärkt självkänsla. Detta resonemang stärks även av Budd och Pugh (1995) som 

utfört en studie gällande bland annat Locus of control och tinnitus. Budd och 

Pugh (1995) framhåller att en intern kontrolluppfattning leder till att individen 

upplever sig ha mer kontroll över såväl tinnitus som andra faktorer i sitt liv, 

vilket avspeglar sig i både ett mer aktivt och positivt förhållningssätt gällande 

tinnitus. 

 

Att egenkontroll är oerhört viktigt, avspeglar sig även i den professionella 

vården. Hälsomodeller som tar hänsyn till hela människan, som exempelvis 

biopsykosocial modell och patientcentrerad vård, har på senare år fått allt större 

fokus (Rydén & Stenström, 2008; Tye-Murray, 2015). Detta fokus kan också ha 

sin grund i att samhället blir alltmer individualiserat. Detta innebär ett stort 

utrymme för egenkontroll och fullständigt eget ansvar, och även en outtalad 

förväntan på att en välfungerande individ bör leva upp till detta. Det har visat sig 

att Sverige är det mest individualiserade landet i världen (The World Values 

Survey Association, u.å.). Författarna resonerar att detta, gällande ett 

individualiserat samhälle, avspeglar sig i studiens resultat där två av 

informanterna uppger att valet av självbehandling är kopplat till behovet av 

egenkontroll. 

 

Författarna tänker att självbehandling medför en stor flexibilitet för den enskilde 

individen, då denna inte är bunden till en vårdgivare, utan kan på egen hand 

behandla sig själv när behovet finns och i den omfattning som önskas. Detta är 

något som flera av informanterna beskriver, genom att uttrycka att metoderna 

används just vid behov och att behovet kan variera efter exempelvis dagsform. I 



 

32 

 

den aktuella studien som är liten i sin urvalsgrupp, framkommer även en relativt 

stor variation i hur ofta de lindrande metoderna används, alltifrån varje dag till 

någon gång i månaden. Författarna tänker att detta skulle kunna peka på att det 

finns ett behov av individanpassning utifrån individens specifika 

tinnitusförutsättningar. Framförallt då tidigare beskriven forskning visat på att 

ingen tinnitusindivid är den andre lik (Pan et al., 2015). Författarna resonerar att 

detta möjligen är ett behov som kan tillfredsställas genom exempelvis 

självbehandling.  

Självbehandling kan också, som författarna ser det, ses ur fler fördelaktiga 

perspektiv utöver de som är direkt kopplade till patienten. Självbehandling kan 

utgöra ett komplement till vård hos vårdgivare, vilket kan medföra både 

kostnadseffektivitet och ett minskat tryck på vården. Dessa faktorer är minst lika 

viktiga då det idag råder brist på personal inom stora delar av sjukvården, vilket 

leder till långa vårdköer. Författarna vill också poängtera att åtkomsten till 

internet i dagens samhälle skapar ökade möjligheter till självbehandlande 

metoder vid tinnitus. På bara några sekunder kan individen ta del av ett stort 

utbud av fakta, tips och idéer gällande både tinnitus och lindrande metoder, som 

kan utövas på egen hand. Detta framkommer tydligt i aktuell studie, då hälften 

av deltagande informanter angett att de på olika sätt använt sig av internet. 

Situationen gällande tinnitus idag, är ju som tidigare nämnt, också sådan att det 

inte finns något botemedel. De behandlingsalternativ som erbjuds bygger på 

utgångspunkten att lära patienten tillvänjning och att hantera sin situation, både 

känslomässigt och praktiskt (Andersson, 2000; Baguley et al., 2013). Författarna 

anser att detta faktum i sig, utgör ett argument varför självbehandlande metoder 

kan vara lämpligt vid tinnitus. Detta stöds även genom att forskning kring 

exempelvis copingstrategier, otvetydigt pekar på att man genom sitt 

förhållningssätt och sitt beteende, själv kan påverka sin tinnitus (Rydén & 

Stenström, 2008; Budd & Pugh, 1996). I den här studien uppvisar alla 

informanter förmåga att själva kunna påverka sin tinnitus. Vidare uppvisar även 

informanternas förhållningssätt till tinnitus starka likheter med tidigare 

forskning gällande effektiva copingstrategier vid tinnitus, som beskrivs av Budd 

och Pugh (1996). Dessa likheter består exempelvis av förmåga att aktivt skifta 

fokus bort från tinnitus, och förmåga att engagera sig i olika aktiviteter trots 

förekomst av tinnitusbesvär.  

7.2.2. Nackdelar med självbehandlande metoder 

Likväl som författarna kan se potentiella fördelar med självbehandlande metoder 

vid tinnitus, kan även uppenbara nackdelar och risker uppmärksammas. 

Författarna menar att egenvård kan utgöra ett komplement till sjukvården, både 

ekonomiskt och tidsmässigt, men då förutsätts att den ickevårdsökande 

individen behandlar sig själv på ett sätt som över tid verkligen ger en förbättring. 
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Ett felaktigt självbehandlande skulle kunna leda till att individen omedvetet 

försämrar sitt tillstånd över tid, vilket skulle kunna medföra en ökad belastning 

på sjukvården och mer lidande för den enskilde personen. Författarna tänker att 

en viktig faktor i sammanhanget därför är kunskapen hos individen. Idag 

innefattar de flesta professionellt utförda behandlingar en grund som innebär att 

ge individen kunskap om ämnet tinnitus. Tye-Murray (2015) beskriver att 

patienten vid rehabilitering bör få kännedom om faktorer som tänkbara orsaker, 

konsekvenser och behandlingsalternativ. Ytterligare viktiga faktorer som 

vanligen förmedlas genom vårdgivare, och som även nämns av deltagande 

informanter i aktuell studie, består av vetskap om att tinnitus i regel blir bättre 

med tiden och att det ännu inte finns något känt botemedel. Författarna menar att 

information och kunskap kan utgöra en god grund för patienten genom att 

tinnitus avdramatiseras, förväntningarna gällande tinnitus blir mer rimliga, och 

en grund för acceptans kan bildas. Vilka förväntningar och vilken kunskap som 

en självbehandlande individ utgår från, beror på vilken källa som använts för att 

inhämta denna. I aktuell studie framkom att alla informanterna på egen hand 

inhämtad kunskap om tinnitus från flera olika källor. Bland annat nämndes 

internet, radio och tv men även läkare, yogalärare och inom ämnet kunnig 

närstående. Författarna anser att dessa kunskapskällor kan vara mycket 

varierande gällande både direkt trovärdighet och kvalitet på kunskapen. Idag 

utgör i allmänhet internet en stor och välkänd kunskapskälla med allehanda 

information. I förarbetet med denna uppsats undersöktes därför inte bara det 

vetenskapliga utbudet av tinnitusinformation, utan också den mer 

populärvetenskapliga informationen via internet. Det visade sig att även här 

fanns ett stort utbud av information av mycket varierande kvalitet, där vissa 

internetsidor även påstod sig kunna bota tinnitus. Författarnas slutsats är att 

mycket av informationen på nätet kan vara bra, men att en del av informationen 

riskerar att vara direkt vilseledande. Vidare menar författarna att vilseledande 

information skulle kunna medföra en försämring av tinnitus genom exempelvis 

felbehandling, men även i form av orimliga behandlingsförväntningar och en 

minskad acceptans för sin situation. Detta exempelvis utifrån ett felaktigt 

perspektiv att tinnitus kan botas.  

Vid frågan om vilka självbehandlande metoder informanterna använde sig av, 

visade det sig att fem av sex informanter, bland annat lindrade sin tinnitus 

genom maskering med andra ljud. Denna självbehandling kan vara mycket 

funktionell, men kan också utgöra en risk för försämring över tid om den utförs 

på ett felaktigt vis. Baguley et al. (2013) påpekar att vid all ljudstimulering är 

det ytterst viktigt att ljudet inte överröstar tinnitus, eftersom detta skulle hindra 

tillvänjningen. Hesser, Andersson och Pereswetoff-Morath (2009) beskriver att 

total maskering av tinnitus genom andra ljud, till exempel musik eller 

maskeringsbrus, kan ge tillfällig lindring av tinnitus. Vidare beskrivs att det 
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däremot i det långa loppet kan ge mer besvär i form av ökad intensitet, fler 

känslomässiga problem och mer fokus på tinnitus.  

Författarna resonerar att självbehandling av tinnitus skulle kunna leda till att 

individen avstår från att söka professionell hjälp, trots att behovet finns. En 

självbehandling skulle kunna föranleda att personen inte utnyttjar sin rättighet 

att söka vård och därmed går miste om kunskap, känslomässigt stöd, en 

eventuellt effektivare behandling och i slutändan mindre lidande och förhöjd 

livskvalitet. Tinnitus har även många gånger en nära sammankoppling med 

hörselnedsättning (Andersson, 2000) och i aktuell studie uppger fem informanter 

att de har någon form av hörselpåverkan. Av dessa fem finns en som genomgått 

hörselrehabilitering. Tinnitus och hörselnedsättning kan ha många liknande 

konsekvenser, som exempelvis trötthet och koncentrationssvårigheter (Baguley 

et al., 2013; Tye-Murray, 2015). Författarna menar att det kan vara oerhört svårt 

att särskilja vad som faktiskt beror på tinnitus och vad som är en konsekvens av 

en obehandlad hörselnedsättning. I aktuell studie kan därför den graderade 

upplevelsen av tinnitus även ha påverkats av informantens hörselnedsättning, 

samt att fler problem upplevs. Dillon (2012) beskriver att hörselrehabilitering i 

form av hörapparat inte bara förbättrar hörseln utan också de konsekvenser som 

en hörselnedsättning medför, som exempelvis trötthet och 

koncentrationssvårigheter. Vidare beskrivs att även tinnitus kan förbättras, och 

ibland helt upphöra med hjälp av hörapparat. Författarna vill därför påpeka att 

självbehandling av tinnitus i samband med hörselnedsättning, skulle kunna 

innebära att individen i okunskap om varifrån konsekvenserna härstammar, inte 

bara avstår från professionell tinnitusbehandling utan även behandling av 

hörselnedsättning.  

7.2.3. Självbehandling i förhållande till professionell behandling 

I aktuell studie kan en del likheter uppmärksammas mellan informanternas egna 

metoder, och metoder som kan erbjudas av sjukvården. Dels genom likheter i 

utförande av metoderna men också genom vilket slutresultat som kan 

åstadkommas. Fem av informanterna beskriver exempelvis maskering av 

tinnitus och fokusförskjutning som lindrande metoder, och två av informanterna 

beskriver även fysiska metoder i form av stretching, yoga och spikmatta. Som 

tidigare nämnts är maskering en behandling som används professionellt, vid 

exempelvis TRT eller behandling med brusapparat (Baguley et al., 2013). 

Likaså innefattar KBT inlärning av fokusförskjutning för att minska tinnitus 

centrala roll, och för att uppnå en utökad acceptans för tinnitus. Andersson 

(2000) beskriver att KBT innefattar aktiv användning av maskering, i syfte att 

patienten när det är möjligt, ska försöka anpassa omgivningsljud så att dessa 

hamnar strax under tinnitusljudet. Hjärnan förpassar då tinnitus till ett oviktigt 

bakgrundsljud. Baguley et al. (2013) pekar också på en form av 

fokusförskjutning vid KBT-behandling, nämligen att patienten aktivt får träna 
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sig i att skifta fokus mellan olika faktorer, exempelvis ett omgivningsljud eller 

en bok, och tinnitus. Syftet är att uppnå en förmåga att fokusera på annat och 

därmed minska tinnitus centrala roll. Målet med traditionella behandlingar är 

som tidigare beskrivet inte att bota tinnitus, utan att uppnå lindring och minska 

konsekvenserna från tinnitus. Det kan exempelvis handla om minskad oro, ökad 

acceptans för sin situation och att tinnitus ska inta en mindre central roll. Detta 

kan jämföras med att alla informanter i aktuell studie uppgett god lindring för 

metoderna och detta i form av exempelvis minskad eller utebliven tinnitus, 

bättre sömn, mindre oro, mer ork för familjen och förhöjd livskvalitet. 

Författarna tänker att det faktum att informanterna i aktuell studie använder 

metoder som har stora likheter med sjukvårdens egna metoder, pekar på att en 

större inriktning på självbehandlande metoder utifrån hörselvårdens grunder, 

vore både rimlig och möjlig. 

Som tidigare påpekat är tinnitus ett område som är väl lämpat för 

självbehandling. I sammanhanget kan även konstateras att flera utvärderingar 

gällande professionellt upprättade självhjälpsmetoder, som KBT med minimal 

terapeutkontakt, pekar på goda resultat gällande tinnitus. Internet eller 

bokbaserad KBT, uppvisar i stort sett samma resultat som traditionell KBT-

behandling. Det visar även på fördelar i form av kostnadseffektivitet, och en 

utökad förmåga att nå ut till patienter som exempelvis valt att avstå från en mer 

traditionell behandling. (Beatty & Lambert, 2013; Kaldo et al., 2007; Nyenhuis, 

Golm & Kröner-Herwig, 2013; Nyenhuis, Zastrutzki, Weise, Jäger & Kröner-

Herwig, 2013).  

Författarna vill dock framhålla att det är skillnad mellan behandling utifrån 

handledning, exempelvis i bokform, och helt egna självbehandlande metoder. 

Att ta hänsyn till de nackdelar som självbehandlande metoder kan medföra, i 

form av exempelvis bristande kunskap inom ämnet, anser författarna är viktig. 

Den snabba tillförseln av mer eller mindre terapeutfria behandlingar, 

tillsammans med dagens individualiserade samhälle där människor alltmer 

utövar egenkontroll, pekar på en utveckling där självbehandling kan komma att 

ta en allt större plats. Utifrån detta sammanhang resonerar författarna, att 

hörselvården kan vinna på att både utveckla och implementera flera alternativ 

för självbehandling. Dels genom att tillmötesgå fler individers behov, men också 

för att förvissa sig om att individerna förses med en pålitlig kunskapskälla, samt 

att de använder sig av alternativ som är vetenskapligt beprövade och säkra ur 

behandlingssynpunkt. Författarna menar att självbehandling då skulle kunna 

utgöra ett utmärkt komplement till hörselvården, där de stora nackdelarna med 

självbehandling undviks samtidigt som fördelarna kan tillgodogöras. Ett 

exempel på en sådan modell för självbehandling presenteras av Tyler et al. 

(2008) som har utvecklat just ett självhjälpsprogram för tinnitus.  
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7.2.4. Vidare forskning och nyttan för framtiden 

Aktuell studie kan bidra med en liten inblick i hur individer med tinnitus, som 

valt bort traditionell behandling som ett alternativ, framgångsrikt självbehandlar 

sin tinnitus. Författarna tänker att denna studie kan fungera som en liten 

förstudie, i ett område som behöver utforskas ytterligare. Författarna menar 

vidare att det vore av intresse att i linje med denna studie, även utföra en större 

kvantitativ forskningsstudie. Detta för att erhålla ett resultat från en större och 

urvalsmässigt representativ population, som kan bidra med vetenskapligt 

förankrade slutsatser, och förhoppningsvis flera salutogener, inom 

ämneskombinationen självbehandling och tinnitus.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrund 

 1. Kön 

 2. Ålder 

 3. Yrke/sysselsättning 

 4. Har du en hörselnedsättning som du vet om? 

5. Finns det några vardagsljud som du upplever som obehagliga?  

Bakgrund tinnitus 

 6. Hur länge har du haft tinnitus?  

 7. Skulle du kunna beskriva din tinnitus. 

8. Upplever du att din tinnitus är ständigt närvarande? 

9. Upplever du att din tinnitus varierar i styrka utan yttre påverkan? 

10. Hör du tinnitus mitt i huvudet, i båda öronen eller i bara ett öra?  

 11. Vilken grad av tinnitus anser du dig ha? 

  Grad 1: Tinnitus är framförallt störande i tyst miljö som exempelvis vid läggdags. Den 

kan lätt ignoreras vid uppträdande och ger inga större besvär för den drabbade. Tinnitus 

kan lätt maskeras med omgivningsljud. 

 Grad 2: Tinnitus är närvarande dygnet runt men kan förträngas genom sysselsättning 

och med hjälp av omgivningsljud. Däremot kan det exempelvis vid insomnandet vara 

mycket besvärande och svårt att ignorera.  

 Grad 3: Tinnitus är närvarande dygnet runt, omöjlig att koppla bort och ignorera och 

ger således stora besvär som påverkar hela livssituationen. Patienter med grad 3 

upplever oftast stora svårigheter att somna på kvällen och vaknar ofta under natten. Det 

är även vanligt med stora koncentrationssvårigheter. 

12. Vad tror du är den bakomliggande orsaken till din tinnitus?  

13. Har du själv sökt eller fått information om tinnitus via exempelvis internet, 

sjukvården, dagspress? 

13. Varför har du valt att inte söka behandling för din tinnitus? 

14. Anser du att tinnitus begränsar din vardag?  

15. Vad upplever du är mest besvärande med din tinnitus? 
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16. Finns det tillfällen då du upplever att din tinnitus försämras? 

Lindrande metoder 

17. Vilken/vilka självbehandlande metoder använder du dig av för att lindra din 

tinnitus? 

18. När använder du dig av dem? 

19. Hur ofta använder du dig av dem? 

20. Ungefär när började du utföra dessa metoder?  

21. Hur fick du idén till metoden/metoderna? 

22. Använder du metoden/erna för att du upplever en förbättring eller för att 

undvika försämring? 

 Vid förbättring: På en skala mellan 1-10, hur mycket anser du att de lindrar din 

tinnitus där 1=ingen lindring och 10=mycket lindring? 

Vid förbättring: Vad är det du upplever blir bättre av metoderna?   

23. När du använder dessa metoder, upplever du att de ger några positiva 

konsekvenser i vardagen? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej! 

Vad roligt att just du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju inför vår c-

uppsats! 

Syftet med studien är att beskriva och värdera framgångsrika självbehandlande 

metoder som används för att lindra upplevelsen av tinnitusbesvär.  

Vi har valt att göra en intervjustudie och vi kommer därför att ställa frågor till 

dig över telefon som behandlar detta ämne. Intervjuerna kommer att spelas in 

efter samtycke från dig där samtliga svar och personuppgifter kommer att 

hanteras konfidentiellt. Intervjun förväntas ta ca 20-30 min. 

Vi kommer under intervjun bland annat fråga om vilken grad av tinnitus du 

upplever dig ha och det vore därför bra om du innan har läst igenom de olika 

graderna av tinnitus för att bilda dig en uppfattning om vilken kategori du tror 

dig tillhöra.(Se gradering av tinnitus nedan). 

Tänk på att befinna dig i en så lugn och tyst miljö som möjligt under intervjun. 

Du kommer naturligtvis att få ta del av uppsatsen när den är färdigställd! 

Vid frågor kontakta Kristina Fridell (XXXX XXXXXX) eller Christine 

Sundström (XXXX XXXXX). 

Vi är oerhört tacksamma för ditt deltagande vilket gör det möjligt för oss att 

genomföra denna uppsats! 

 

Stort och varmt tack! 

Kristina & Christine 
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Gradering av tinnitus 

Grad 1: Tinnitus är framförallt störande i tyst miljö som exempelvis vid läggdags. Den kan 

lätt ignoreras vid uppträdande och ger inga större besvär för den drabbade. Tinnitus kan lätt 

maskeras av omgivningsljud. 

Grad 2: Tinnitus är närvarande dygnet runt men kan förträngas genom sysselsättning och 

med hjälp av omgivningsljud. Däremot kan det exempelvis vid insomnandet vara mycket 

besvärande och svårt att ignorera. 

Grad 3: Tinnitus är närvarande dygnet runt, omöjlig att koppla bort och ignorera och ger 

således stora besvär som påverkar hela livssituationen. Patienter med grad 3 upplever oftast 

stora svårigheter att somna på kvällen och vaknar ofta under natten. Det är även vanligt med 

stora koncentrationssvårigheter. 

 

 

 

 

 

 


