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Vi lever idag i en värld där starka ljud är svåra att undkomma, både på jobbet och  på 
fritiden. Många har någon gång efter att ha varit utsatt för starka ljud, hört pip och 
tjut i öronen. För de allra flesta försvinner detta ljud efter ett tag, men för vissa 
personer återkommer det och blir kvar för alltid. Personen i fråga har då drabbats av 
tinnitus (Andersson, 2000). Tinnitus härstammar dock inte enbart från exponering för 
starka ljud utan kan även uppstå av andra orsaker, och leda till besvär för de personer 
som drabbas. Tininitus är ett vanligt fenomen i dagens samhälle. Enligt 
Hörselskadades Riksförbund ([HRF], 2004) och  AMMOT (Artister och musiker mot 
tinnitus) har ungefär 1,5 miljoner personer i Sverige tinnitus, 100 000 av dem har så 
allvarlig tinnitus att kvalitén på deras dagliga liv påverkas avsevärt. 
 
En sammanställning av flertalet studier från olika delar av världen som behandlar hur 
många procent som är drabbade av tinnitus i en befolkning, prevalensen, visar 
Andersson, Baguley, McKenna & McFerran (2005) på procentsatser mellan 10 – 
20,1. Detta vid en definition av tinnitus som ett ljud utan yttre källa som kan höras i 
mer än 5 minuter. I dessa undersökningar rapporteras att mellan 0,5 – 3 % av 
befolkningen har så mycket problem av sin tinnitus att den påverkar deras dagliga 
liv. Ju högre upp i åldrarna man kommer bland de tillfrågade i studierna, desto 
vanligare är förekomsten av tinnitus (Andersson et al, 2005). 
 
Hur många som drabbas av tinnitus för första gången under en tidsperiod, 
incidensen, är för närvarande relativt okänd då detta inte varit föremål för många 
studier. Det fåtal studier som utförts indikerar dock att runt 5 % av befolkningen 
drabbas under en 5- årsperiod (Andersson et al, 2005; Snow, 2004). 
 
Fakta om tinnitus 
Tinnitus beskrivs som en upplevelse av ljudsensationer i örat eller huvudet som inte 
har någon yttre källa (Andersson, 2000; SAME, 1990; Anniko, 2001; Tye-Murray, 
1998). Tinnitus är inte en hallucination som den drabbade upplever utan ett högst 
verkligt ljud. Typen av ljud varierar från individ till individ, och kan även hos 
individen variera i styrka och typ (Hörselskadades Riksförbund [HRF], 2004). Det 
har bland annat beskrivits som pipande, brusande, skrapande, gnisslande, pulserande, 
bultande, smällande, surrande, väsande (Andersson 2000; Anniko, 2001; Tye-
Murray, 1998). 
 
Tinnitus är inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på att någonting annat är fel.  
Tinnitus förekommer ibland som enda symptom, men kan även förekomma i 
samband med olika sjukdomstillstånd och oftast tillsammans med en 
hörselnedsättning (Anniko, 2001).  
 
Hörselnedsättningar som förekommer i samband med tinnitus är oftast av 
sensorineural art (Alpiner, 2000). Dock behöver inte en hörselnedsättning vara 
närvarande för att en person ska drabbas av tinnitus (Andersson et al., 2005). 
Orsakerna till tinnitus är många och skiljer sig från fall till fall (Clark & English, 
2004) men den vanligaste orsaken tror forskare är att tinnitus är en indikation på att 
något är fel i hörselsystemet. Den slutsatsen dras då tinnitus ofta förekommer i 
samband med någon form av hörselnedsättning. Man antar att det i många fall är 
samma orsak som leder till hörselnedsättningen som även orsakar tinnitus. Denna 
orsak skulle vara en skada i någon del av hörselsystemet, antingen i mellan- eller 
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innerörat, i hörselnerven eller i de centrala delarna av hörselsystemet (Andersson, 
2000; Anniko, 2001).   
 
Det finns andra orsaker till tinnitus, såsom hjärt-kärlsjukdomar, spända muskler i 
nacke och axlar (Andersson, 2000; Anniko, 2001; Tyler, 2000). Mediciner kan ge 
tinnitus som biverkning. Tinnitus kan också förvärras av mediciner och vissa 
sjukdomstillstånd (Tye-Murray, 1998). 
 
För personer som drabbas av tinnitus är det individuellt om det upplevs som störande 
eller inte. Tinnitus kan graderas i ett system, Klockhoff och Lindbloms system, som 
främst använts i Sverige. Där delas tinnitus in i tre svårighetsgrader: 
  
- Grad 1: Förekommer inte ständigt och stör endast i tyst miljö. Kan lätt 

avledas/förträngas. 
- Grad 2: Ständigt närvarande. Kan förträngas stora delar av dagen, speciellt när 

maskerande omgivningsljud finns närvarande, och vid sysselsättning. Kan störa i 
samband med tyst miljö och vid arbetsuppgifter som kräver koncentration. 

- Grad 3: Ständigt närvarande. Kan inte avledas och känns som plågsam. Påverkar 
livskvalitén, försvårar insomnandet och väcker ofta patienten på natten. 
Koncentrationsförmågan är störd (Andersson, 2000; Andersson et al., 2005).  

  
Man skulle kunna tro att de som har en tinnitus som uppskattningsvis är väldigt stark 
är de som får mest problem, men så är inte alltid fallet. Det har visat sig finnas dålig 
överensstämmelse mellan den uppskattade styrkan hos tinnitus och en persons besvär 
av denna (Andersson, 2000; Andersson et al., 2005). Varför man får mer problem 
kan ibland förklaras med att det ljud man hör har flera olika ljud i sig, och/eller att 
tinnitus alltid är närvarande. Dessa faktorer kan bidra till att tinnitus upplevs som 
jobbigare (Andersson 2000).  
 
Problemet verkar dock i de flesta fall inte ligga i ljudet man hör utan kan istället 
sökas i andra faktorer. En av dessa faktorer kan vara att det är en viss personlighet 
som upplever sin tinnitus som extra jobbig. Andersson et al. (2005) säger att flera 
studier visar på att de allra flesta tinnituspatienter inte skiljer sig nämnvärt i 
personlighet mot befolkningen i övrigt. Dock finns det studier som visar på att vissa 
personer som har tinnitus också har problem med personlighetsstörningar, vanligtvis 
olika fobier, som kan inverka på hur man upplever sin tinnitus. En person försvagad 
av sådana problem skulle möjligen kunna få mer problem från sina störningar på 
grund av ett jobbigt tinnitusljud. Även en persons individuella sätt att hantera sin 
tinnitus, så kallad coping, kan vara en faktor som inverkar på hur en person uppfattar 
sin tinnitus (Andersson, 2000; Andersson et al., 2005). Att man hanterar sin tinnitus 
på ett effektivt sätt och lär sig acceptera denna behöver inte betyda att man får 
mindre besvär med sin tinnitus. Däremot, om man hanterar sin tinnitus på ett icke 
effektivt sätt pekar flera studier på att man kan få svårare problem med sin tinnitus 
(Andersson et al., 2005).  
 
Ytterligare en faktor som kan bidra till om man får besvär med sin tinnitus kan vara 
hur man förklarar händelser eller saker man blir utsatta för. Om en person känner att 
händelser i dennes närhet ligger utom dennes kontroll har flertalet studier indikerat 
att denne får svårare problem med tinnitus. Detta jämfört med en person som känner 
att den har kontroll över sig själv och de händelser som den hamnar i. Denna känsla 



 3

av kontroll förmodas ge personen bättre förutsättningar att hantera sin tinnitus 
(Andersson et al., 2005).  
 
En ny studie som är under utgivning tar upp effekterna av en tidigare familjehistoria 
av tinnitus och/eller hörselnedsättning. Det kan vara både positivt och negativt att ha 
en i familjen som tidigare förvärvat tinnitus. Det positiva är att familjemedlemmen 
har goda copingstrategier vilket gör det lättare för den nyligt drabbade att acceptera 
sin egen tinnitus. Det negativa är om familjemedlemmen ser sin tinnitus som 
besvärande, och den nyligt drabbade influeras av detta (Kennedy & Stephens, 2006).  
 
Psykosociala konsekvenser  
Tinnitus kan ge sådana problem att den drabbade personen får svårigheter både i 
arbetslivet och inom äktenskapet, och därmed isolera individen. Isoleringen kan bero 
på brister i kommunikationen. Dessa kommunikationsproblem kan ge känslan av att 
inte bli förstådd vilket förstärker personens rädsla över att misslyckas i sociala 
relationer (Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 2000). Oavsett vad som är orsaken till 
en sjukdom drabbas personen inte bara fysiskt, utan även psykologiskt och socialt. 
Det är hela människan som är sjuk eller frisk (Rydén & Stenström, 2000). Nordstedts 
svenska ordbok (1999) definierar ordet psykosocial som sociala aspekter av psykiska 
reaktioner.  
 
Vår tolkning av denna definition i samband med tinnitus är att tinnitus kan kännas 
oroande, tröttsamt och irriterande, vilket kan leda till svårigheter att uppfatta tal, 
depression, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Man kan dela in dessa 
symptom i primära, (t.ex. oro, trötthet och depression) och sekundära (arbetsliv, 
familj, socialt umgänge). Även om ordningsföljden mellan tinnitus och de primära 
och sekundära konsekvenserna inte är klarlagda väljer vi att i denna studie se det 
som att tinnitus ger upphov till de primära konsekvenserna vilka i sin tur leder till de 
sekundära konsekvenserna.  
Dessa primära psykologiska konsekvenser av tinnitus, som är individuella för alla 
drabbade, leder till sekundära sociala konsekvenser i livet, tex. i arbetet, 
familjesituationen och i umgänget med vänner och bekanta. De psykosociala 
konsekvenserna är ett samspel mellan de psykologiska konsekvenserna och de 
sociala konsekvenserna. 
 
För den drabbade är ett av problemen med tinnitus att det är ett dolt handikapp, något 
som inte syns på utsidan, vilket gör att omgivningen kan ha svårt att förstå de 
problem en person med tinnitus kan uppleva. Vi vill med denna studie lyfta fram det 
som finns i litteratur och artiklar för att skapa en förståelse för problemet med 
tinnitus. En sammanställning av litteratur och artiklar där resultaten pekar på att 
personer med tinnitus är drabbade på ett negativt sätt i sitt sociala liv, kan användas 
för att öka förståelsen för problemen hos allmänheten och personer som jobbar med 
tinnituspatienter.  
 
En bättre insikt kring problematiken med tinnitus hos den professionelle hjälparen 
kan underlätta att individanpassa den hjälp som en person med tinnitus får (Tyler, 
2000).  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att sammanfatta de vetenskapligt dokumenterade resultat 
som framkommit i ett antal artiklar inom området.  

 
- Vilka primära psykologiska konsekvenser kan tinnitus ge? 
- Vilka sekundära sociala konsekvenser kan tinnitus ge? 
- Hur ser de psykosociala konsekvenserna ut, samspelet mellan de psykologiska 

och de sociala konsekvenserna? 
 
Metod 
Denna studie genomfördes som en systematisk litteratursökning av vetenskapliga 
artiklar inom det valda området. Lämpliga sökord arbetades fram utifrån studiens 
syfte och frågeställningar, dessa redovisas i avsnittet Datainsamling. Databaser 
valdes sedan att söka information i, utifrån studiens syfte och frågeställningar. En 
manuell sökning utfördes också, med utgångspunkt från referenslistor i böcker och 
artiklar, dessa kan återfinnas i referenslistan. Därutöver erhölls tips från andra 
personer. Referenser har även hittats i artiklar som blivit exkluderade i urval ett eller 
två.  
 
Datainsamling 
Litteratur söktes i följande databaser: EBSCO, Elin@Örebro, Psykarticles, AMED, 
Medline, Cinahl, Pubmed, Psycinfo, Science direct, Social Sciences Citation Index 
och Scopus. Databaser valdes efter frågeställningar och inklusionskriterier. 
 
De sökord som användes var Tinnitus, everyday-life, quality of life, family, work 
(trunkerat), sick leave, consequences, disability, handicap, handicap samt 
psychosocial. Dessa sökord användes i kombinationer då vi ansåg att det gav oss 
störst möjlighet att uppfylla studiens syfte och besvara våra frågeställningar. 
 
Vid sökningen gjordes inga avgränsningar, val av artiklar som skulle ingå i studien 
gjordes med utgång från följande inklusionskriterier: 
- Artikeln ska vara publicerad efter 1986. Detta för att information inte ska vara 

föråldrad. 
- Den ska vara skriven på engelska eller svenska då det är de språk författarna till 

uppsatsen behärskar. 
- I titeln ska tinnitus ingå, då sökningen resulterar i träffar där tinnitus finns i 

texten men artikeln behandlar annat som huvudtema. 
- Artikelns huvudsakliga fokus ska ligga på tinnitus.  
- Abstrakt ska finnas tillgängligt i respektive databas 
 
Urvalsprocess 
Ett första urval gjordes via de inklusionskriterier som redovisas i avsnittet 
Datainsamling. Ett andra urval gjordes via läsande av abstract på de artiklar som 
uppfyllde kriterierna i urval 1, de som inte befanns vara relevanta för studiens syfte 
och frågeställning exkluderades. Vid urval 3 lästes artiklarna igenom för att se vilka 
som skulle inkluderas i studien. Efter urval 3 analyserades artiklarna efter två 
granskningsmallar utformade av uppsatsförfattarna utifrån boken Att göra 
systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2003) och kvalitetsbedömdes 
därefter. En mall för kvantitativa artiklar och en mall för kvalitativa artiklar 
utformades, och användes beroende på respektive artikels ansats (bilaga 1, 2).  
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Resultatet från de artiklar som inkluderades i studien efter urval 3 presenteras i 
uppsatsens resultatdel och diskuteras även i uppsatsens diskussionsdel.  
Sökningen i databaserna genererade i totalt 1495 ej unika träffar, vilket innebär att 
olika sökordskombinationer kunde få fram samma artiklar, och samma artiklar kunde 
finnas i olika databaser.  
 
Tabell 1 Sökning i databaser 
Databas  Träffar Databas  Träffar 
EBSCO  66 Scitation/AIP 
Elin@Örebro  5 American Institute  
Psykarticles, AMED,  of Physics  30 
Medline, Cinahl 726 Social Sciences  
Pubmed  200 Citation Index 57 
Psycinfo  42 Springer link  19 
ScienceDirect 32 Swemed+  6 
Wiley Interscience 25 Scopus  287 
 
Tabell 1 visar det totala antalet träffar efter sökningen. Det stora antalet träffar på 
vissa av databaserna kan förklaras med att inga avgränsningar gjordes.  
 
Även om sökningen i databaserna gav ett stort antal träffar var det inte många av 
artiklarna som passade våra inklusionskriterier. Efter det första urvalet fanns 48 
artiklar kvar. Efter urval två hade vi 45 artiklar på vår lista, då med den manuella 
sökningen inräknad. Efter en mer ingående läsning av abstrakt var det många artiklar 
som inte hade tinnitus som huvudtema utan behandlade andra områden, exempelvis 
sjukdomar där tinnitus ingår som symptom, eller att abstraktet inte tog upp något om 
konsekvenser av tinnitus. De artiklarna blev därför uteslutna ur studien. Av de 
kvarvarande 18 artiklarna gick 12 av dem att ladda ner i Pdf format eller beställas 
kostnadsfritt från Örebro. En av dem hann vi inte beställa och de sex resterande blev 
av kostnadsskäl inte beställda. Dessa sju artiklar finns som bilaga med referenser 
(Bilaga 3). Därmed hade vi efter urval tre, 11 artiklar kvar.  
 
Artikelanalys  
Av artiklarna vi analyserade hade sju kvantitativ ansats och fyra kvalitativ ansats.  
 
Kvantitativ artikelanalys: Det vi tittade på i granskningen av kvantitativa artiklar var 
om frågeställningar eller hypoteser var tydligt beskrivna i artiklarna. Därefter 
kontrollerades resultaten för att se om frågeställningarna eller hypoteserna kunde 
besvaras eller förkastas. Sedan kontrollerades urvalsgrupperna för att se om urvalet 
var nog stort för att kunna vara representativ för en population, och om en 
kontrollgrupp fanns att jämföra med. Vi tittade också på om man i artikeln hade 
beskrivit analysmetoderna tydligt så läsaren kunde följa med i undersökningsgången. 
Om artikeln hänvisade till liknande gjorda studier kontrollerades också för att se om 
artikeln kunde få stöd av andra studier. 
 
Kvalitativ artikelanalys: Det som studerades i kvalitativa artiklar var om syftet var 
tydligt, om undersökningsmetod och analysmetod var tydligt beskrivna och även här 
kontrollerades om frågeställningar kunde besvaras eller förkastas. Här tittade vi även 
på om tidigare studier redovisades och om man diskuterade motsägande resultat.  
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Utifrån detta gjordes en bedömning av artiklarnas kvalitet såsom hög, medel eller 
låg. Detta grundades på hur många av frågorna i granskningsmallen som kunde 
besvaras med Ja.  
 
Hög kvalité – fem eller sex av frågorna kunde besvaras med Ja 
Medelhög kvalité – tre eller fyra av frågorna kunde besvaras med Ja. 
Låg kvalité – en eller två av frågorna kunde besvaras med Ja. 
 
Eftersom vi i vår tolkning av ordet psykosocial hade en förförståelse för vilka de 
primära och sekundära konsekvenserna kunde vara, undersöktes om artiklarnas 
resultat redovisade konsekvenser som enligt uppsatsförfattarna kunde besvara 
studiens frågeställningar. Resultat som besvarar artiklarnas frågeställningar redovisas 
inte.  
 
Alla 11 kvarvarande artiklar kommer att redovisas under Resultat.   
 
Resultat 
De artiklar som kvarstår efter sökning och urval presenteras nedan i tabellform 
(Tabell 2 och 3) i en översikt, där artikelförfattare, årtal, journalnamn, antal deltagare 
och undersökningsmetod visas. Varje artikel presenteras även i löpande text. I 
presentationen beskrivs artiklarnas syfte och metod. De resultat som redovisas är inte 
svar på artiklarnas frågeställningar eller syfte, utan är resultat som vi anser kunna 
besvara denna uppsats frågeställningar. Diskussion utgår från artiklarnas slutsatser 
och därefter följer en kvalitetsbedömning av artikeln.  
En sammanställning av resultaten som framkommer från respektive artikel kommer i 
slutet av resultatdelen.  
 
Tabell 2 Översikt av analyserade artiklar med kvalitativ ansats 
Författare Journalnamn/Årtal Deltagare  Metod 
Andersson, Clinical Otolaryngology,  216 varav 59 % män Strukturerad  
Lyttkens, 1999, 24(5), 404- 410. och 41 % kvinnor på intervju och  
Larsen    audiologiska kliniken Klockhoffs,  
   i Uppsala.  Lindbloms 
     graderings- 
     system. 
     
Langenbach, General Hospital 44 patienter på en Strukturerad  
Olderog, Psychiatry,2005, ÖNH-klinik.  intervju och 
Michel, 27(1), 73-77.    två fråge- 
Albus,    formulär 
Köhle,    

    
Sanchez, Ear and Hearing, 436 patienter på en  Fråge- 
Stephens 1997, 18(3), 210-217 tinnitusklinik, varav  formulär 
   224 kvinnor och 212  
   män.  
 
 
 
Valianatou,     American Journal of 80 personer på en Intervju.  
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Christodoulou, Otolaryngology,  tinnitusklinik på   
Nestoros,       2001, 22, 33-37. Kreta, 45 män och 35    
Helidonis   kvinnor.  
 
 
 
Tabell 3 Översikt av analyserade artiklar med kvantitativ ansats 
Författare Journalnamn/Årtal Deltagare  Metod 
El Refaie,  International Journal of 57 personer på en Tre olika 
Davis,  Audiology, 2004, 43, tinnitusklinik. fråge-  
Kayan, 410-416.    formulär 
Baskill,     
Lovell, Owen      
 
Erlandsson, British Journal of 163 patienter på Tre olika 
Hallberg,  Audiology, 2000, 34(1), hörselvården i fråge- 
 11-20.  Göteborg.  formulär. 
 
Granqvist, Psychology and Health, 102 tinnituspatienter Fråge- 
Lantto, Ortiz, 2001, 16, 357-366 på en tinntusklinik i formulär 
Andersson   Uppsala varav 40 %.   
   kvinnor, 60 % män.  
 
Hallam, International Journal of Tre testgrupper, tinnitus- Fråge-  
McKenna, Audiology, 2004, 43,  grupp som bestod av formulär och 
Shurlock 218-226.  43 patienter på en fem  
   tinnitusklinik i London, kognitiva 
   samt två testgrupper som  uppgifter. 
   bestod av 17 resp. 32. 
 
Holgers, International Journal of 172 patienter på en  Fråge-  
Zöger, Audiology, 2005, 44,  hörcentral, varav 54 formulär. 
Svedlund 584-592.  var kvinnor och 118  
   var män.  
 
Stobik, International Journal of 53 personer med Fråge- 
Weber, Audiology,2005, 44(6),  kronisk tinnitus. formulär 
Münte 370-379.  
 
Wilson, International Journal of 200 patienter på en  Fråge- 
Lewis,  Audiology, 2002, 41,  Tinnitusklinik i Wales formulär   
Stephens 216-220.  varav 94 män och 106  
   kvinnor.   
 
 
 
 
 
 
Artikelpresentation 
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Kvalitativa artiklar 
 
Distinguishing levels of tinnitus distress.  
Andersson, G., Lyttkens, L., & Larsen, H. C. 
 
Syfte: Studiens syfte var att utvärdera reliabiliteten av det graderingssystem av 
tinnitus som används i Sverige, och undersöka andra faktorer som kan skilja Grad II 
och Grad III i graderingssystemet åt.  
Metod: I denna studie utfördes en strukturerad intervju, som tar upp både tinnitus 
karaktär och hur tinnitus upplevs, utfördes av en psykolog. Intervjun bestod av 30 
frågor och följde efter både medicinsk och audiologisk undersökning. De faktorer 
som användes för att skilja grad II och III åt var audiologisk data (tonmedelvärde, 
maskeringsvärde som krävs för att maskera tinnitus, tinnitus tonhöjd), självupplevd 
data(varaktighet, bakgrundsljuds påverkan, ljudkänslighet), psykologiska 
faktorer(möjligheter att lindra tinnitus, undvikande av situationer, tolerans av 
tinnitus, irritation, depression, oro, koncentrationssvårigheter). Patienterna fick även 
gradera sin tinnitus efter Klockhoff och Lindbloms graderingssystem.  
Resultat: Intervjun visar att 71 % av patienterna hade sömnproblem på grund av 
tinnitus.   Den anger även att 69 % av deltagarna känner sig irriterade till följd av 
tinnitus, 58 % känner sig deprimerade, 27 % känner sig oroade och 70 % har 
koncentrationssvårigheter. Sammanlagt hade 91 % av patienterna i studierna upplevt 
någon form av psykologiska besvär 
Diskussion: 82 % av de studerade uppgav att de kunde göra något åt sin tinnitus, 92 
% var medvetna om situationer då tinnitus var mindre besvärande. Däremot uppgav 
81 % att deras tinnitus hade förändrats sedan den uppkommit, de allra flesta uppgav 
att deras tinnitus hade försämrats. En majoritet av de deltagande uppvisade 
psykologiska besvär. Irritation, koncentrationssvårigheter och depressioner var 
vanligast.   
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som medelhög då 4/6 frågor i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Inga motsägande resultat diskuterades och man hänvisar inte till 
tidigare undersökningar. Detta för att inga liknande undersökningar har gjorts. 
 
Psychosocial and personality predictors of tinnitus-related distress.  
Langenbach, M., Olderog, M., Michel, O., Albus, C., & Köhle, K. 
 
Syfte: Syftet med studien var att identifiera psykosociala faktorer och 
personlighetsfaktorer vid tiden då personerna drabbades av tinnitus. Detta för att se 
om dessa faktorer kan förklara de tinnitusrelaterade besvär som senare kan uppstå.    
Metod: Den drabbade fick vid första enkättillfället svara på frågorna i Structured 
Tinnitus Interview (STI) och Symptom checklist 90 revised (SCL-90-R) samt 
Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R). Vid andra enkättillfället, 6 månader 
senare, fick personerna svara på Tinnitus Questionaire.  
Resultat: Vid första svarstillfället uppgav 66 % i STI-formuläret sin tinnitus som 
långtråkig/ uttröttande och 1/3 upplevde den som plågsam. Deltagarna jämfördes i de 
andra formulären mot en ickedrabbad grupp. I SCL-90-R sågs skillnad vad gäller 
kroppsliga problem, oro och psykologiska problem mellan grupperna. I FPI-R sågs 
skillnad vad gäller spändhet, temperament och kroppsliga klagomål. Vid andra 
svarstillfället, 6 månader senare, hade 10 patienter inte längre några problem med sin 
tinnitus. 31,8 % fann sig själva vara markant stressade på grund av sin tinnitus. Man 
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fann att vid tinnitus början var de starkaste prediktorerna till om man fick problem 
med sin tinnitus senare, sömnproblem, oro samt hur nöjd man var med livet rent 
generellt.  
Diskussion: Vid det första svarstillfället, som var maximalt 4 veckor efter att tinnitus 
börjat, var det mer psykologiska problem hos patienterna än vid det andra 
svarstillfället, 6 månader senare. Detta förklaras med att man vid det första tillfället 
antagligen var under en mental stress som påverkade resultatet. Man finner att 
personer som drabbas av tinnitus blir stressade direkt efter tinnitus inträde, men man 
vet inte om stressen kanske redan fanns där innan tinnitus började då testet utfördes 
senare. 
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 5/6 frågor i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Författarna diskuterade inga motsägande resultat. 
 
A Tinnitus Problem Questionnaire in a Clinic Population.  
av Sanchez, L., & Stephens, D. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka de besvär som orsakas av tinnitus med 
hjälp av ett öppet frågeformulär, Tinnitus Problem Questionnaire, på ett stort antal 
försökspersoner.  
Metod: Deltagarna fick lista de besvär som tinnitus förde med sig och börja med de 
besvär de upplevde som svårast. De ombads ange så många besvär som möjligt och 
dessa delades sedan in i fem grupper. 
Resultat: 30,1 % av de besvär som försökspersonerna listade var psykologiska. 
Exempelvis hade 22 %  koncentrationssvårigheter, 14 % upplevde stress, 12 % hade 
depressioner och 9 % upplevde irritation. Många av försökspersonerna rapporterade 
flera av symptomen. 
23,5 % hade att göra med svårigheter att höra, såsom taluppfattning, att höra tal i TV 
och telefon, distorsion och att uppfatta tal i brus. 
20, 7 % var relaterat till hälsoproblem, såsom yrsel, huvudvärk, smärta eller tryck i 
öron/huvud, ljudöverkänslighet och illamående.  
14,6 % var relaterat till sömnproblem, såsom insomningssvårigheter, 
sömnsvårigheter i allmänhet, tidigt vaknande och behov av sömnmedel. 
11, 1 % upplevde att tinnitus förvärrades i olika situationer, den upplevdes 
exempelvis som värst på natten, i tystnad, i störande miljöer, vid stress och i rörelse.   
Diskussion: Man kan i undersökningen se att de besvär som tinnitusdrabbade 
upplever kan grupperas i 5 grupper. Dessa är hälsoproblem, hörselproblem, 
psykologiska problem, problem i situationer i sociala livet samt sömnproblem. Man 
menar därför att med ett sådant brett spektrum av problem som härleds från tinnitus 
behövs en bred syn på den vård  som tinnituspatienter erbjuds. 
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 6/6 frågor i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. 
 
Audiologic and Psychological Profile of Greek Patients with Tinnitus—Preliminary 
Findings.  
Vallianatou, N. G., Christodoulou, P., Nestoros, J. N., & Helidonis, E. 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka copingstrategier och personlighet 
hos tinnituspatienter på ön Kreta.  
Metod: Patienterna fick i en intervju med egna ord beskriva faktorer som förvärrade 
eller minskade deras tinnitus, uppskatta intensiteten av tinnitus på en skala från 1-10, 
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uppskatta hur besvärlig deras tinnitus var och klassificera sina copingstrategier. 
Psykometriska tester utfördes med hjälp av ett frågeformulär, Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory(MMPI).   
Resultat: Intervjun visade att 77,5 % av patienterna upplevde en ökning av tinnitus 
intensitet när de kände en ökad oro eller kände sig deprimerade. De flesta patienterna 
hade accepterat sin tinnitus som en kronisk godartad åkomma och hade därför goda 
copingstrategier. De flesta av patienterna upplevde ingen försämrad livskvalitet, i 
äktenskapet eller sociala situationer, arbetsförmågan var inte heller påverkad. 
Diskussion: Studien av tinnituspatienterna på Kreta visade mindre depressioner och 
hypokondri än tidigare studier visat som gjorts i England, Sverige, Frankrike och 
USA. Detta förklarar författarna med påverkande faktorer såsom geografiska, 
kulturella, sociala och ekonomiska. De menar att Kretas behagliga natur, milda 
klimat och många soltimmar tillsammans med social stabilitet och god ekonomi 
inverkar positivt på tinnituspatienterna. Även Greklands mångåriga kulturella 
inflytande spelar in då Grekerna anses vara positiva och överlevnadsmänniskor. 
Därför anser författarna att det inte är förvånande att de inte är lika oroliga och 
deprimerade som  patienterna i Norra Europa och USA.  
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 6/6 av frågorna i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja.  
 
Kvantitativa artiklar 
 
A questionnaire study of the quality of life and quality of family life of individuals 
complaining of tinnitus pre- and post-attendance at a tinnitus clinic.  
El Refaie, A., Davis, A., Kayan, A., Baskill, J., & Owen, V. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur tinnitus inverkan på en persons liv 
förändras efter besök och behandling på en tinnitusklinik samt att undersöka hur 
olika frågeformulär klarar att mäta en persons förbättringar.  
Metod: Man använde sig vid denna studie av 3 olika frågeformulär som skickades till 
deltagarna vid 2 tillfällen, före och efter behandling. Ett Tinnitus Questionnaire som 
mätte hur den drabbade upplevde sina besvär av sin tinnitus, och som bestod av 8 
frågor. SF 36 Health Survey som även det mätte en persons individuella upplevelse 
och besvär av sin tinnitus. Dessa båda formulär använde en skala från 0 till 100 där 
100 var sämsta tänkbara och 0 var bästa tänkbara scenario. ”The quality of Family 
Life questionnaire” fick familjen till den drabbade besvara. Man ställde 30 frågor där 
hela familjen fick poängsätta hur olika delar av falmiljelivet hade förändrats sedan 
den drabbade börjat sin behandling på tinnituskliniken. Här användes en skala från 0 
till 100 där 0 var sämsta tänkbara och 100 var bästa tänkbara scenario. Sex av 
frågorna mätte hur familjen upplevde att den drabbades tinnitus påverkade familjen 
och den drabbade.  
Resultat: Frågor som gällde upplevda psykologiska besvär före och efter behandling i 
procent:  

Före behandling  Efter behandling 
Depression   74,1  57,9 
Sömnproblem  77,8    68,4  
Spänningar i kroppen 
pga. tinnitus.   88,9  68,4 
Oro om orsak till tinnitus  77,8  47,4 
Oro om hur min tinnitus 
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utvecklas i framtiden  87  70,2 
 
Vid frågor om upplevda problem i det dagliga livet, såsom koncentrationsproblem, 
hushållsarbete, samt sociala aktiviteter räknade man på ett medeltal för gruppens 
totala svar om upplevda problem. Före behandling var det medeltalet 46 % och efter 
behandling var detta medeltal 38 %. 
I formuläret SF-36 såg man att det fysiska handikapp man upplevde sänktes 
signifikant vilket även påverkade det upplevda sociala handikappet.  
De sex frågorna i ”The quality of Family Life questionnaire” och de medelpoäng 
som räknats ut på det totala antalet poäng, från 0-100, för hela gruppen var:  
1. Hur dagliga aktiviteter tillsammans med den drabbade påverkas: 20,9 p före 

behandling och 21,2 p efter.   
2. Hur tinnitus påverkar den drabbade: 19,2 p före och 21 p efter.  
3. Hur tinnitus påverkar familjen: 12,3 p före och 12,6 p efter.  
4. Hanterande av dagliga aktiviteter: 11,6 p före och 11,6 p efter.  
5. Förståelsen kring tinnitus: 5,2 p före och 5,8 p efter  
6. Hur tinnitus begränsar olika aktiviteter: 4 p före och 4,3 p efter. 
Diskussion: Man finner att besök vid en tinnitusklinik och deltagande i behandling 
har en positiv effekt på de flesta delar i hur personen fungerar som människa, i 
familjelivet och det sociala livet.  
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som medelhög då 3/6 frågor i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Studiens syfte angavs olika på två ställen i artikeln, därför är det 
svårt att avgöra om några hypoteser förkastats eller bekräftats. Ingen kontrollgrupp 
fanns vid denna undersökning. 
 
Prediction of quality of life in patients with tinnitus.  
Erlandsson, S. I., & Hallberg, L. R.  
 
Syfte: Syftet var att utforska faktorer som inverkade på livskvalitet hos personer med 
tinnitus. Dessa faktorer var audiologiska, psykologiska samt psykosomatiska. Man 
undersökte även om det fanns bakomliggande demografiska faktorer som kunde 
inverka.  
Metod: I denna studie användes tre olika frågeformulär för att kunna uppfylla studien 
syfte. Dessa var Tinnitus Severity Gradings, Tinnitus Handicap/Support Scale samt 
ett formulär som inte namnges i artikeln men som undersökte de demografiska 
faktorerna. Man delade i analysen in fynden i fyra kategorier. Audiologiska faktorer 
som exempelvis om man lider av hyperacusis, tinnitus faktorer som exempelvis var 
man lokaliserar tinnitus (i huvudet, eller öronen, höger eller vänster sida), 
psykologiska faktorer som depression och psykosomatiska som huvudvärk. 
Resultat: Tinnitus befanns ha en måttligt negativ inverkan på livskvalitén hos de 
personer som ingick i studien. 48 av de 163 deltagarna uppgav att de led av 
återkommande huvudvärk. Män uppgav att de hade mer problem med Hyperacusis 
och koncentrationssvårigheter medan kvinnor uppgav att de hade mer problem med 
yrsel. Man fann sex orsaker till en försämrad livskvalitet, försämrad 
koncentrationsförmåga, depressionskänslor, uppfattade negativa attityder från 
personens omgivning, ljudöverkänslighet, ensidig hörselnedsättning och 
duration(varaktighet) av tinnitus.  
Diskussion: Psykologiska faktorer är den allra största orsaken till försämring vad 
gäller livskvaliteten hos personer med tinnitus. Koncentrationssvårigheter blir 
speciellt tydliga i situationer som framkallar oro hos personen. Depressioner kan 
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komma av att tinnitus kan vara jobbigt att drabbas av och kan därefter följas av en 
depression som i sin tur leder till en sämre livskvalitet. Det upplevda bristande stöd 
som den drabbade känner från sin familj och omgivning kan i många fall komma av 
missförstånd och dålig självkänsla hos den drabbade som leder till en försämrad 
upplevd livskvalitet. Sedan följer flertalet audiologiska orsaker som påverkar 
negativt på livskvalitén. Studien drar slutsatsen att de faktorer som inverkar på 
livskvalitén är psykologiska och audiologiska. 
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 5/6 frågor i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Ingen kontrollgrupp fanns. 
 
Adult attachment, perceived family support, and problems experienced by tinnitus 
patients.  
Av Grankvist, P., Lantto, S., Ortiz, L., & Andersson, G. 
 
Syfte: Denna studies syfte var att i en grupp patienter med kronisk tinnitus undersöka 
sambandet mellan tinnitusrelaterade problem, säkerheten i relationer till andra som 
vuxen samt det upplevda stödet från personens familjemedlemmar. 
Metod: Ett häfte med fyra olika frågeformulär sändes ut till patienterna. De fyra 
formulär som ingick i studien var The Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ), som 
tar upp tinnitusrelaterade problem som exempelvis ”Min tinnitus har gjort det svårt 
för mig att koncentrera mig”, och är ett självskattningsformulär. The Hearing Coping 
Assessment (HCA), som behandlar hur en hörselnedsättning påverkar i olika 
situationer. The Family Support Scale of the West Haven-Yale Multidimensional 
Pain Inventory (MPI), som tar upp frågor om hur familjemedlemmar reagerar på 
patientens tinnitus. Här har man anpassat det ursprungliga formuläret som behandlar 
smärta till att passa frågor om tinnitus. Det sista formuläret är The Adult Attachment 
Scale (AAS), som tar upp personens förhållanden till andra med påståenden som, 
”Jag finner det svårt att tillåta mig att lita på andra”, och är ett 
självskattningsformulär.  
Resultat: Undvikande och osäkert beteende i relation till andra är den största 
prediktorn för om en person upplever svårare problem med sin tinnitus i denna 
undersökning. Denna faktor verkar även bidra till att personen ifråga upplever det 
som att familjen inte stöder utan har en klandrande inställning till personen för 
dennes ändrade beteende. Man finner en positiv korrelation mellan upplevt dåligt 
familjestöd och om man upplever svåra problem med sin tinnitus. 
Diskussion: De deltagande i denna studie var patienter med kronisk tinnitus och 
författarna till artikeln menar att deras besvär var så stora att de överskuggade den 
effekt ett positivt familjestöd och goda copingstrategier kan ge.  
Kvalitet: Kvalitén ansågs vara hög då 5/6 av frågorna i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Ingen kontrollgrupp fanns.    
 
Tinnitus impairs cognitive efficiency.  
av Hallam, R. S., McKenna, L., & Sherlock, L. 
 
Syfte: Denna studies syfte var att testa hypotesen att patienter med tinnitus skulle få 
sämre resultat än kontrollgrupperna då det gällde att utföra kognitiva tester som 
innebar att patienten var tvungen att dela sin uppmärksamhet, såsom vid tvådelade 
uppgifter.  
Metod: Det fanns tre testgrupper; en med hörselnedsättning, en tinnitusgrupp som 
var den experimentella gruppen och en grupp som bestod av vänner och anhöriga till 
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personerna i de två andra grupperna. Alla grupper fick besvara ett frågeformulär som 
innehöll frågor om deras medicinska historia, utbildning, civilstånd och 
levnadsvillkor. Tinnitusgruppen fick sedan ytterligare frågor om tinnitus karaktär och 
effekter. Grupperna fick därefter fem kognitiva uppgifter att utföra. Dessa testade 
personernas uppmärksamhet, reaktionstid, verbala uttryckssätt och minne. Fyra av 
testen utfördes även som en dual-task, vilket betyder att man utförde en andra 
uppgift parallellt med den huvudsakliga uppgiften.  
Resultat: Svaren på frågeformulären visar att tinnitusgruppen uppger att de har 
dagliga kognitiva problem i större utsträckning än de andra två grupperna. De 
kognitiva testerna visade dock inga större skillnader mellan grupperna förutom då det 
gäller uppmärksamhet och reaktionstid, detta speciellt när en andra uppgift var 
inkluderad. 
Diskussion: Författarna anser att ingen större korrelation fanns mellan de 
självrapporterade kognitiva problemen och de resultat som de kognitiva testerna gav. 
Detta leder dem till uppfattningen att det finns en tendens att tinnituspatienter är 
överlag mer benägna att uppmärksamma negativa förhållanden de är drabbade av, 
inte enbart kring tinnitus.  
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 5/6 frågor i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Här är dock inte analysmetoder tydligt beskrivna i texten men man 
kan i tabellerna se att de använt sig av olika analyssätt. 
 
Predictive factors for development of severe tinnitus suffering-further 
characterisation.  
Holgers, K-M., Zöger, S., Svedlund, K. 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att försöka hitta riskfaktorer för Severe tinnitus 
suffering, (STS). STS definieras i denna studie som när tinnitus orsakar frånvaro från 
arbetet mer än en månad i följd och/eller mer än tre besök av patienten på 
hörcentralen, på grund av tinnitus. Detta skall ske inom 18 månader efter den första 
tinnituskonsultationen.  
Metod: Först mättes tonmedelvärde med en audiometer på alla medverkande. Ett 
frågeformulär, den svenska versionen av Nottingham Health Profile(NHP), användes 
där man bland annat mäter brist på energi, smärta, sömnsvårigheter och 
känslomässiga problem.  
Patienternas svårigheter med tinnitus undersöktes med frågeformuläret Tinnitus 
Severity Questionnary. En uppföljning gjordes efter 18 mån där man tittade på hur 
många besök på kliniken och om sjukskrivning förekommit. En uppföljning utfördes 
24 månader efter det första besöket, i form av en intervju där 82 av patienterna 
deltog, de som ansågs tillhöra högriskgruppen (STS) för att få svåra besvär av 
tinnitus. Den tog upp sjukdomar, allmän hälsa, psykosociala problem etc.  
Resultat: Vid uppföljningen efter 18 månader hade 18 personer varit sjukskriven på 
grund av sin tinnitus och 17 personer hade uppsökt professionell hjälp mer än 3 
gånger. Fem av personerna tillhörde båda kategorierna. Resultatet av intervjun visade 
på hög grad av depression och oro hos tinnituspatienter. De tre huvudprediktorerna 
för att hamna i riskzonen för STS befanns vara sömnproblem, tankar på att livet inte 
är värt att leva och svårigheter att nå personliga uppsatta mål. . Om man hävdade alla 
dessa tre prediktorer fanns 93 % chans att man var i riskzonen för att få svåra 
problem till följd av tinnitus. Om man hävdade två av dessa låg risken mellan 61,9 % 
och 83,8 % för att få svåra problem till följd av tinnitus. Av personer som befanns ha 
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STS hade 90 % någon gång haft psykiska problem medan det för gruppen som inte 
befanns ha STS var 73 %.   
Diskussion: Ett samband mellan svår tinnitus och nedsatt arbetsförmåga finns. De 
patienter som vid 24-månaders uppföljning inte hade någon tinnitus, hade heller inga 
depressioner vilket antyder ett starkt samband mellan tinnitus och depressioner. Man 
kan däremot inte utesluta att depression, oro och sömnproblem kan relateras till 
andra sjukdomar då studien inte uteslutande gjorts på personer med endast tinnitus.  
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 5/6 av frågorna i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Ingen kontrollgrupp fanns. 
 
 
Evidence of psychosomatic influences in compensated and decompensated tinnitus.  
Stobik, C., Weber, R. K., & Münte, T. F.  
 
Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera hur kroppsliga och psykosociala 
faktorer samspelar hos personer som kan hantera sin tinnitus och personer som inte 
kan det. Man ville speciellt undersöka i vilken utsträckning kroppsliga faktorer 
påverkade om man kunde hantera sitt liv med tinnitus.  
Metod: Man använde i denna studie flertalet frågeformulär. De som var specifika för 
tinnitus var Structured Tinnitus interview som var till hjälp vid anamnesupptagandet 
från försökspersonerna och The Tinnitus questionnaire som undersökte hur stora 
problem försökspersonen ansåg sig ha av sin tinnitus. Flera andra frågeformulär 
användes som bl a. tog upp demografiska och biografiska data. Försökspersonerna 
delades in i två grupper efter bedömning med Tinnitus questionnaire, de med stora 
besvär av sin tinnitus och de med små till måttliga besvär. 25 personer blev placerade 
i gruppen med stora besvär (A) med tinnitus och 28 i gruppen som hade små till 
måttliga besvär (B) med tinnitus. 
Resultat:  
A gruppen: 96 % uppgav att de ibland har haft problem med koncentrationen, 68 % 
att de väldigt ofta eller alltid hade problem med detta. 20 % har problem med att sova 
1-3 gånger per månad, 12 % har problem 1-3 nätter per vecka och 68 % har 
sömnproblem 4-7 nätter per vecka. 92 % undviker roliga aktiviteter och 68 % gör det 
väldigt ofta eller alltid. 92 % anger att de fått göra förändringar i sitt liv på grund av 
tinnitus. 
B gruppen: 71,4 % uppger att de ibland haft problem med koncentrationen och 14,3 
% att de väldigt ofta eller alltid har det. 46,4 % har sömnproblem 1-3 nätter per 
månad, 17,9 % 1-3 nätter per vecka och 35,7 % har problem 4-7 nätter per vecka. 
32,1 % undviker roliga aktiviteter men bara ibland, 57,1 %  har fått göra förändringar 
i sitt liv på grund av tinnitus. 
I Tinnitus Questionnaire fann man signifikanta skillnader mellan Grupp A och Grupp 
B i alla undersökta områden, känslomässig stress, kognitiv stress, hur intensiv 
tinnitus är, hörselproblem, sömn problem och somatiska besvär, såsom ex. 
hjärtsjukdomar och ljudöverkänslighet.  
I SCL90-R formuläret fann man signifikanta skillnader mellan Grupp A och Grupp B 
vad gäller depressioner och sociala kontakter. Grupp A hade oftare depressioner och 
kände sig osäkra i sociala kontakter och under tvång.  
Diskussion: Personer som hade svåra problem med sin tinnitus rapporterade större 
problem inom den psykosociala biten. De hade mer problem med kontakter mellan 
personer och kände sig mer begränsade vad gällde att utöva aktiviteter. Studien 
finner att personer som har svåra problem med sin tinnitus har större problem i alla 
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områden som undersökts vad gäller fysisk och psykisk hälsa samt psykosociala 
relationer. 
Kvalitet: Kvalitén bedömdes som hög då 5/6 av frågorna i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Ingen kontrollgrupp fanns.  
 
The short form 36(SF36) in a specialist tinnitus clinic.  
Wilson, C., Lewis, P., & Stephens D. 
 
Syfte: Syftet var att utvärdera hälsostatus hos tinnituspatienter som remitterats till en 
tinnitusklinik. Man ville se vilken inverkan tinnitus har på livskvalitén.  
Metod: Man använde sig bland annat av ett frågeformulär, SF36, som ska mäta hur 
patienterna uppfattar sin hälsa i allmänhet. Frågorna i formuläret indelades i åtta 
grupper; fysisk hälsa, mental hälsa, smärta, hur personen fungerar socialt, vitalitet, 
fysiska begränsningar, emotionella begränsningar och generellt uppfattad hälsa.  
Resultat: Studien visade att i jämförelse med en population som inte hade tinnitus 
fick tinnituspatienterna sämre resultat, framför allt när det gällde att fungera socialt, 
vid fysiska begränsningar och emotionella begränsningar. Det område som var minst 
påverkat var den generellt uppfattade hälsan.  
Diskussion: Resultaten visar en försämring av patienternas livskvalitet. I de flesta fall 
åtföljdes tinnitus av en hörselnedsättning vilket kunde  ge 
kommunikationssvårigheter och  att personen drog sig undan och isolerade sig. 
Kvalitet: Kvalitén ansågs som hög då 5/6 av frågorna i granskningsmallen kunde 
besvaras med Ja. Syftet är dock inte tydligt angivet utan man anger vad studien 
rapporterar om.  
 
 
Sammanfattning av Resultat 
 
Primära konsekvenser: 
 
Irritation:  
Kvalitativa artiklar: Andersson et al. (1999) uppger att 69 % i undersökningen fann 
sig vara irriterade. Sanchez och Stephens (1997) fann i sin studie att 9 % uppgav att 
de upplevde irritation.  
 
Depression:  
Kvalitativa artiklar: Andersson et al. (1999) anger att 58 % i studien uppgav sig vara 
drabbad av depression. 12 % uppgav i Sanchez och Stephens (1997) studie att de var 
deprimerade. Kvantitativa artiklar: El Refaie et al. (2004) anger att innan deltagande 
vid tinnituskliniken upplevde 74,1 % av deltagarna någon form av depression. Efter 
behandling hade 57,9 % någon form av depression. I Stobiks et al. (2005) studie fann 
man i SCL90-R formuläret en signifikanta skillnad där personer som inte kunde 
bortse från sin tinnitus oftare hade problem med depressioner. 
 
 
 
Koncentrationssvårigheter: 
Kvalitativa artiklar: Andersson et al. (1999) anger i sin studie att 70 % av de 
tillfrågade har problem med koncentrationen. 22 % uppgav i Sanchez och Stephens 
(1997) studie att de hade koncentrationsproblem på grund av tinnitus.  
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Kvantitativa artiklar: I Stobik et al. (2005) undersökning fann man att i A gruppen 
uppgav 96 % att de ibland har haft problem med koncentrationen och 68 % uppger 
att de väldigt ofta eller alltid har problem med detta. I B-gruppen angav 71,4 % att de 
ibland haft problem med koncentrationen och 14,3 % att de väldigt ofta eller alltid 
har problem med koncentrationen. Hallam et al. (2004) fann att i tinnitusgruppen var 
patienterna sämre vad gäller uppmärksamhet och reaktionstid än vad kontrollgruppen 
var. 
 
Oro: 
Kvalitativa artiklar: I Andersson et al. (1999) undersökning befanns 27 % uppge sig 
lida av en svårare oro. Oro vid tinnitus början var också den näst starkaste prediktorn 
för framtida besvär av tinnitus menar Langenbach et al. (2005) 
Kvantitativa artiklar: El Refaie et al. (2004) undersökte mer specifikt kring två 
orosmoment och 77,8 % angav innan den behandling de skulle genomgå att de hade 
oro kring tinnitus orsak. Efter behandling angav 47,4 % att de hade oro kring tinnitus 
orsak. 87 % kände innan behandling oro om hur deras tinnitus skulle utvecklas 
framöver, efter behandling kände 70,2 % samma oro. 
 
Spändhet: 
Kvantitativa artiklar: El Refaie et al. (2004) uppger att 88,9 % kände sig spända 
innan behandling och 68,4 % efter behandling. 
 
Stress:  
Kvalitativa artiklar: I Langenbachs et al. (2005) studie fann 31,8 % sig själva vara 
markant stressade på grund av sin tinnitus. Sanchez uppger att 14 % var 
spända/stressade på grund av tinnitus. 
Kvantitativa artiklar: Stobik et al (2005) fann en signifikant skillnad vad gäller 
känslomässig stress och kognitiv stress jämfört mellan de som har problem av sin 
tinnitus och de som inte har problem. 
 
Sömnproblem: 
Kvalitativa artiklar: Andersson et al. (1999) visar på att 71 % av patienterna hade 
sömnproblem på grund av tinnitus. I Sanchez och Stephens (1997) studie uppgav 25 
% att de hade sömnproblem på grund av tinnitus.  
Kvantitativa artiklar: El Refaie et al. (2004) anger att innan deltagande i behandling 
hade 77,8 % i hans studie sömnproblem och efter behandling hade 68,4 % 
sömnproblem. Stobik et al. (2005) anger att i A-gruppen hade 20 % problem med att 
sova 1-3 gånger per månad, 12 % att de har problem 1-3 nätter per vecka och 68 % 
att de har sömnproblem 4-7 nätter per vecka. I B-gruppen angav 46,4 % att de hade 
sömnproblem 1-3 nätter per månad, 17,9 % 1-3 nätter per vecka och 35,7 % att de 
har problem 4-7 nätter per vecka. 
 
 
 
 
 
Sekundära konsekvenser:  
 
Arbetsliv: 
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Kvalitativa artiklar: Vallianatous et al. (2001) undersökning visar ingen påverkan på 
arbetslivet. 
Kvantitativa artiklar: Holgers et al. (2005) visar i sin undersökning att 18 av 172 
patienter hade vid 18 månaders uppföljning varit sjukskrivna i mer än en månad från 
sitt arbete. 
 
Familjeliv: 
Kvalitativa artiklar: Vallianatou et al. (2001) visar ingen försämring av familjelivet 
på grund av tinnitus.  
Kvantitativa artiklar: Grankvist et al. (2001) rapporterar ett samband mellan ett 
upplevt negativt familjestöd och svåra problem med tinnitus. I undersökningen av El 
Refaie et al. (2004) som visar familjens syn på livet med tinnitus, kan man se att 
dagliga aktiviteter tillsammans med den drabbade har ett medelvärde för gruppen på 
20,9 p före behandling och 21,2 p efter. Hur tinnitus påverkar den drabbade, 19,2 p 
före och 21 p efter. Hur tinnitus drabbar familjen, 12,3 p före och 12,6 p efter. 
Hanterande av dagliga aktiviteter, 11,6 p före och 11,6 p efter. Förståelsen kring 
tinnitus, 5,2 p före och 5,8 p efter. Hur tinnitus hindrar olika aktiviteter har en 
medelpoäng på 4 p före och 4,3 p efter. 
 
Socialt umgänge:   
Kvalitativa artiklar: Vallianatou et al. (2001) visar ingen försämring av det sociala 
livet.  
 
Kvantitativa artiklar: Stobik et al. (2005) menar att personer som inte kan handskas 
med sin tinnitus känner sig osäkra i sociala kontakter. 92 % av dem undviker roliga 
aktiviteter, varav 68 % av dem gör det väldigt ofta eller alltid. Av de som kan 
handskas med sin tinnitus säger 32,1 % att de undviker roliga aktiviteter men bara 
ibland. Wilson et al. (2002) visar sämre resultat när det gäller att fungera i sociala 
sammanhang hos tinnituspatienter än hos en population som inte har tinnitus. 
 
Psykosociala konsekvenser 
 
Kvalitativa artiklar: Vallianatous et al. (2001) studie visar att de flesta av de 
deltagande har accepterat sin tinnitus som en kronisk åkomma och upplever ingen 
försämring av livskvalitén.   
 
Kvantitativa artiklar: I studien av Stobik et al. (2005) uppger 92 % av de som inte 
kan handskas med sin tinnitus att de gjort förändringar i sitt liv på grund av tinnitus, 
medan 57, 1 % av de som kan handskas med tinnitus gjort förändringar i sitt liv på 
grund av tinnitus. Även Wilson et al. (2002) visar på en försämring av patienternas 
livskvalitet. De flesta som har tinnitus har också en hörselnedsättning som ger dem 
svårigheter att kommunicera och medför att de drar sig undan och isolerar sig. 
Erlandsson et al. (2000) rapporterar en måttlig negativ inverkan på livskvalitén på 
grund av tinnitus. De tre största orsakerna till en försämrad livskvalitet är försämrad 
koncentrationsförmåga, depressionskänslor och uppfattade negativa attityder från 
omgivningen. 
 
Diskussion 
Denna uppsats har valts att genomföras som en systematisk litteraturstudie, med 
syftet att sammanfatta de vetenskapligt dokumenterade resultat angående vilka 
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psykologiska, sociala och psykosociala konsekvenser tinnitus kan ge. Resultaten som 
framkommit i de olika artiklarna har visat på många psykologiska och sociala 
konsekvenser av tinnitus däremot finns inte många psykosociala konsekvenser 
dokumenterade. Denna diskussion kommer att ha sin utgångspunkt i uppsatsens 
frågeställningar för att därmed få klarhet i om denna litteraturstudie kan besvara 
dem. 
 
Metoddiskussion. 
Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie, vilket betyder att man söker, 
granskar och ställer samman litteratur inom det valda området (Forsberg & 
Wengström, 2003). Artikelsökningen har utförts i databaserna EBSCO, 
Elin@Örebro, Psycarticles, AMED, Medline, Cinahl, Pubmed, Psycinfo, Science 
direct, Social Sciences Citation Index och Scopus. Dessa databaser har vi tillgång till 
via Örebro universitetsbibliotek och har valts då deras inriktning passar studiens 
intresseområde. Artiklar som inte finns på dessa databaser missas, vilket är en 
nackdel men vi anser att med tanke på uppsatsens omfattning är litteratursökningen 
fullt tillräcklig. 
 
Vid litteratursökning med de valda sökorden blev det ett stort antal träffar men enbart 
ett fåtal överensstämde med studiens syfte. Detta är antagligen på grund av att det i 
sökningen inte gjordes någon avgränsning i databasens. Om vi valt att begränsa 
sökningarna, exempelvis till artiklar publicerade efter 1986 hade antagligen träffarna 
blivit färre vilket hade sparat tid då vi inte behövt ögna igenom lika många träffar 
 
Att vi bara beställt hem artiklar som finns vid Örebro Universitetsbibliotek, och 
artiklar som kan laddas ner från nätet, kan ha gjort att vi gått miste om någon artikel 
som tog upp mer om de psykosociala konsekvenserna av tinnitus. Det finns även en 
risk att vi har gått miste om artiklar med lämplig inriktning på grund av att artiklar 
utan abstrakt exkluderats utan vidare eftersökning. 
 
Även om det utifrån ordningen i frågeställningar och resultat i den här studien verkar 
som att kedjan av problem kommer i en kronologisk ordning är inte följden av 
problemen självklara. Denna ordning har säkerligen påverkats av uppsatsskrivarnas 
förförståelse kring tinnitus men vi är medvetna om att följden kring problemen inte 
är självklar. 
 
Artiklarna som används i studien tar inte enbart upp de områden som är intressanta 
för studiens syfte och frågeställningar. Vi plockade ur de delar av artiklarna som 
behandlar primära och sekundära psykosociala konsekvenser och samspelet mellan 
dessa. Det kan vara en brist för studien att inte åtminstone någon artikel är inriktad 
specifikt mot studiens problemområde, men litteratursökningen genererade inte 
någon sådan artikel.   
 
För att betygsätta kvaliteten på de artiklar som ingått i studien komponerades egna 
granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar inspirerade av Forsberg & 
Wengströms bok, ”Att göra systematiska litteraturstudier” (2003). 
Kvalitetsbedömningen kan därmed skilja sig ifrån vad andra kvalitetsbedömningar 
kan komma fram till, något som vi är medvetna om. 
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En svårighet för oss var att få till exakt rätt innebörd i översättningar från engelska 
till svenska. Vi har i vissa fall varit fundersamma om vi tolkat innebörden i vissa 
termer helt korrekt. När vi gemensamt kommit till konsensus kring en tolkning har 
denna gällt i resten av arbetet. Osäkerheten i översättningen är som vi ser det en brist, 
som vi gjort vårt yttersta för att minimera.  
 
Vilka primära psykologiska konsekvenser kan tinnitus ge? 
Tidigare studier har visat på att de tre vanligaste konsekvenserna utav tinnitus är 
psykiska problem, sömnproblem och koncentrationsproblem (Andersson et al., 
2005). Dessa områden befinns även i denna studie vara negativt påverkade av 
tinnitus. 
  
När en person drabbas av tinnitus hamnar den personen i en ny och jobbig situation 
som denne inte vet hur den ska bemästra. Därför är det inte konstigt om den personen 
drabbas av en psykisk reaktion på den nya situationen. Om en person efter den första 
psykiska reaktionen inte lär sig hantera sin tinnitus finns risken att den 
tinnitusdrabbade efter ett tag får problem med olika psykologiska störningar. 
(Andersson et al. 2005; Tyler 2000).  
Resultaten i vår litteraturstudie visar på att förekomsten av psykologiska problem är 
vanligt bland de med svårare tinnitus. Både Andersson et al. (1999) och Holgers et 
al. (2005) fann att 90 - 91 % av personer med en tinnitus som klassas som svår hade 
varit drabbade av någon sorts psykologisk störning. De störningar personen drabbas 
av är allt från irritation, oro, stress och spändhet till en uttalad depression. Enligt 
Stobik et al. (2005) finns signifikanta skillnader i förekomsten av depression mellan 
en person som inte har problem med sin tinnitus och en person som har det, där en 
person med problematisk tinnitus oftare lider av depressioner. Exempelvis led 74,1 
% av deltagarna i en studie av El Refaie et al. (2004) av någon form av depression 
innan de kom i kontakt med sjukvården. Men när en person som är drabbad av 
tinnitus även lider av depression kan det vara svårt att veta vilket som kom först, 
tinnitus eller depressionen? Enligt Andersson et al. (2005) förvärrar stress ofta 
tinnitus och vissa studier indikerar att tinnituspatienter som är deprimerade även har 
mer somatiska och psykologiska besvär än vad tinnitus patienter som inte är 
deprimerade har. Men vad är det då som gör att vissa personer, trots liknande 
förutsättningar som övriga tinnitusdrabbade lider mer av sin tinnitus. Kan det vara så 
som Hallam et al. (2004) antyder i sin studie att det är en viss personlighet som får 
problem? Skulle det kunna vara så att de personer som får problem överlag är mer 
benägna att uppmärksamma negativa förhållanden de är drabbade av, inte enbart 
kring tinnitus, utan även i livet i övrigt.  
 
Ett av de vanligaste problemen bland tinnitusdrabbade är de sömnproblem som man 
drabbas av (Andersson et al., 2005). Tinnitus hörs som mest när det är tyst i 
omgivningen och när man ska sova försvinner vanligtvis de annars tinnitusdämpande 
omgivningsljuden. Stobik et al.(2005) anger att personer som har svåra problem med 
sin tinnitus har 80 % sömnproblem minst en gång i veckan och i Andersson et al. 
(1999) uppges att 71 % hade sömnproblem på grund av sin tinnitus. Det 
problematiska i det faktum att sömnproblem är vanligt bland tinnitusdrabbade är att 
trötthet gör det svårare att uthärda tinnitusljud (Andersson, 2000). Holgers et al. 
(2005) fann att den största prediktorn för att hamna i riskzonen för Severe tinnitus 
Suffering befanns vara om man sover dåligt på nätterna. Langenbach et al. (2005) 
hävdar att om man hade sömnproblem i början av sin tinnitus var det den enskilt 
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starkaste prediktorn för om man fick svåra problem av sin tinnitus senare. Intressant 
är att en av de vanligaste rapporterade biverkningarna, nämligen sömnproblem även 
är en av de starkaste prediktorerna för att man ska lida mer av sin tinnitus.  
 
Ytterligare ett vanligt problem bland de med svår tinnitus är koncentrationsproblem. 
I de studier som hittats där koncentrationsproblem tas upp är det varierande 
procentsiffror angående hur många som har problem med detta. Exempelvis säger 
Sanchez och Stevens (1997) att 22 % anger att de har koncentrationsproblem medan 
så mycket som 96 % i Stobik et al. (2005) anger att de någon gång haft 
koncentrationsproblem. Denna skillnad kan säkerligen förklaras i hur frågorna varit 
ställda till deltagarna i de olika studierna. Stobik et al. (2005) anger även att 68 % 
anser sig ha svåra problem med koncentrationssvårigheter, siffror som är liknande de 
70 % som Andersson et al. (1999) uppger i sin studie. Att en försämrad 
koncentration hos tinnitusdrabbade kan ha en negativ inverkan indikerade en studie 
av Hallam et al. (2004) där personer med tinnitus hade både sämre uppmärksamhet 
och reaktionstid än den kontrollgrupp de jämfördes med. Varför tinnitusdrabbade 
skulle fungera sämre i sådana tester är enligt Andersson et al. (2005) oklart.  
 
Vilka sekundära sociala konsekvenser kan tinnitus ge? 
Sjukskrivningar från arbetet på grund av tinnitus är relativt ovanligt (Andersson, 
2000), många människor döljer sin tinnitus och fortsätter med sitt yrke (Andersson et 
al., 2005). I artikeln av Holgers et al. (2005) finner man att 10 % har varit 
sjukskrivna mer än en månad i följd. Artikeln av Vallianatou et al. (2001) däremot 
påvisar ingen påverkan på arbetslivet. Patienterna i den undersökningen hade goda 
copingstrategier och hade accepterat sin tinnitus vilket kan vara en förklaring till att 
personerna klarade av att sköta sitt arbete.  
 
Även om man inte blir sjukskriven från sitt arbete, på grund av tinnitus är det nog 
många fler som har svårigheter i sina arbeten som följd av det. Dessa människor drar 
sig kanske för att föra fram det som en orsak till sjukskrivning då det inte syns 
utanpå, det kan lätt uppfattas av omgivningen som inbillning.  
 
En del patienter känner det som om de förlorar sin personlighet då de måste avstå 
från sina intressen, ex. lyssna på musik, läsa, gå på teater och föreläsningar, på grund 
av sin tinnitus. De känner sig begränsade och ibland rent av handikappade (Tyler, 
2000). Stobik et al. (2005) säger att personer som inte kan handskas med sin tinnitus 
känner sig osäkra i det sociala livet, de undviker aktiviteter som de tycker är roliga. 
Även i artikeln av Wilson et al. (2002) kan man se sämre resultat hos 
tinnituspatienter då det gäller att fungera i det sociala livet, jämfört med en 
population som inte har tinnitus. Vallianatou et al. (2001) visar däremot inga 
försämringar av det sociala livet.  
 
För omgivningen kan det vara svårt att förstå varför en person plötsligt drar sig 
undan och inte vill delta i olika aktiviteter längre. För den drabbade personen blir det 
jobbigt att behöva förklara varför man inte vill lyssna på musik med sina vänner eller 
varför man inte uppmärksammar någons försök att ta kontakt med en, i stökiga 
miljöer. Det är lättare att inte utsätta sig för vissa situationer och i stället avstå från 
dem.  
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Tidigare undersökningar har visat att ett dåligt stöd och kritik från familjen gör det 
svårare för den tinnitusdrabbade att acceptera sin tinnitus (Andersson, 2000). Detta 
bekräftas i studien av Grankvist et al. (2001). En person som har svåra problem med 
sin tinnitus uppvisar ett annat beteende än tidigare och kanske speciellt för 
familjemedlemmar. För familjen kan det vara svårt att förhålla sig till detta. Om man 
stöttar och visar sympati kan man förstärka och låta personen bibehålla detta 
beteende, om man däremot ignorerar eller kritiserar det kan beteendet dämpas och 
därmed förbättra den drabbades förmåga att fungera i allmänhet (Andersson et al., 
2005). I artikeln av El Refaie et al. (2004) har familjemedlemmar fått beskriva hur de 
ser på familjelivet med tinnitus både före och efter behandling. Medelvärdena i 
gruppen var låga på alla punkter, av 100 p var det högsta medelvärdet 21,2 p. Om 
man betänker att 100 p var det bästa tänkbara scenariot visar det på en stor påverkan 
på familjelivet. Detta medelvärde ökar något efter behandling men inte avsevärt. När 
det gäller familjelivet visar studien av Vallianatou et al. (2001) ingen försämring, 
även här kan copingstrategier och acceptans vara förklaringen till goda 
familjerelationer.  
 
Den nya studien som är under utgivning, där tidigare familjehistoria av tinnitus 
och/eller hörselnedsättning tas upp, gjorde man en undersökning på två grupper med 
demografisk skillnad, den ena fanns i Frankrike den andra i England. Man kom fram 
till att i den franska gruppen tyckte fler att deras familjehistoria hade en negativ 
effekt på deras tinnitus medan i den engelska gruppen tyckte fler att familjehistoria 
hade en positiv effekt på deras tinnitus. Den franska gruppen hade dock dubbelt så 
många med en familjehistoria av tinnitus eller hörselnedsättning så resultatet kan 
vara missvisande (Kennedy & Stephens, 2006).  
 
Man kan här diskutera både vilken inverkan tinnitus har på familjelivet men även 
vilken inverkan familjestödet till den drabbade har. Ett positivt stöd från familjen är 
något som befrämjar vad en person än gör, om det sedan är att doktorera i något 
ämne eller att lära sig handskas med sin tinnitus har ingen betydelse. Som nämnts 
innan får den drabbade ett annat beteende än innan, kanske för att personen hamnar i 
kris och inte vet hur han/hon ska handskas med det. Då är det inte alltid lätt för den 
övriga familjen att förstå varför personen agerar som denne gör. Andersson et al. 
(2005) menar att om en person har ett undvikande beteende speglar detta hur den 
personen relaterar till andra personer, och i sin tur hur personerna relaterat till 
honom/henne. De menar också att osäkra personer kanske får mindre stöd från 
familjemedlemmar för att de väljer en partner som har likadan personlighet som de 
själva.  
 
Hur ser de psykosociala konsekvenserna ut, samspelet mellan de psykologiska 
och de sociala konsekvenserna? 
Av de 11 artiklarna vi läst tar ingen upp direkt om psykosociala konsekvenser. Man 
talar om det i Stobik et al. (2005) där man säger att de som har svåra problem som 
kommer av tinnitus också har stora problem med psykosociala relationer. Man tar 
även upp om en försämrad livskvalitet och visar på en begränsning av aktiviteter på 
grund av svårigheter med kontakter med andra personer. Wilson et al. (2002) menar 
att kommunikationssvårigheter kan vara orsaken till att en person isolerar sig från sin 
omgivning. Här ser man samspelet mellan de primära och sekundära konsekvenserna 
vilket då kan sägas vara psykosociala konsekvenser.  
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Men här kan man återigen se att tinnitus sällan är ensamt förekommande då det i 
flesta fall förekommer tillsammans med en hörselnedsättning. Att en 
hörselnedsättning bidrar till kommunikationssvårigheter är ju allmänt känt, så för att 
få reda på hur mycket tinnitus bidrar i just det fallet skulle en studie av den minoritet 
som har tinnitus men ingen hörselnedsättning kunna ge en klarare bild. 
 
Två av studierna visar motsägande resultat, Erlandsson et al. (2000) finner bara en 
måttlig negativ inverkan på livskvalitén medan Vallianatou et al. (2001) inte ser 
någon försämring av livskvalitén. Att grekerna i denna studie uppvisar så 
motsägande resultat vad gäller både psykologiska och sociala konsekvenser såväl 
som psykosociala konsekvenser kan väcka funderingar. Är det av betydelse var i 
världen man är bosatt? Är grekerna så annorlunda till sin personliga läggning att de 
har lättare att acceptera sin tinnitus och därmed besväras mindre av den?  
 
Generell diskussion 
Vi upptäckte när vi sökte efter psykosociala konsekvenser hos tinnitusdrabbade att 
det inte finns mycket dokumenterat om det, varken i litteratur eller i artiklar. Så vår 
tredje frågeställning har inte blivit till fullo besvarad. Vad gäller våra första två 
frågeställningar så finns det mycket dokumenterat om de psykologiska 
konsekvenserna men mindre om de sociala konsekvenserna av tinnitus.  
 
Vad vi kan sluta oss till av denna studie är att psykologiska problem, såsom 
sömnsvårigheter och depressioner är vanligt hos de tinnitusdrabbade. Vad vi inte 
med säkerhet kan säga är om det är tinnitus som orsakat de problemen eller om de 
funnits där redan innan, men förstärkts av tinnitus. Att psykologiska orsaker direkt 
skulle kunna ge tinnitus är inte troligt (Andersson, 2000), men enligt Andersson et al. 
(2005) kan samspelet fungera så att likväl som tinnitus kan påverka psykologiska 
faktorer, kan psykologiska faktorer påverka tinnitus. Man kan se det som ett 
växelspel mellan tinnitus och de symptom som tinnituspatienter uppvisar. Å ena 
sidan kan tinnitus vara orsaken till sömnproblem, å andra sidan kan sömnproblemen 
förvärra tinnitus. Samma diskussion kan föras när det gäller depressioner hos 
tinnituspatienter, har personen redan en depression som kan framkalla eller förstärka 
tinnitus, eller är det tinnitus som framkallar depressionen? Dessa frågor skulle kunna 
besvaras med en longitudinell studie där man har möjlighet att följa en grupp 
människor under en längre tid, för att undersöka vad som kommer först, de 
psykologiska och sociala besvären eller tinnitus.  
 
När det gäller de sociala konsekvenserna av tinnitus kan man se att sjukskrivningar 
från arbetet är ovanligt, så man kan inte se någon större påverkan på det området. 
Men frågan är om de som har svåra problem med sin tinnitus alltid tar upp det med 
sin arbetsgivare eller läkare? De kanske inte vill vara till besvär, eller kanske är rädda 
att inte bli trodd eftersom det är något som inte kan ses utanpå eller klart bevisas. 
Man kan se att familjelivet är påverkat av den drabbades tinnitus, familjen upplever 
en förändring i samvaron med den drabbade, aktiviteter begränsas. Ett negativt 
familjestöd kan även påverka hur tinnituspatienten upplever sina besvär av tinnitus. I 
det sociala umgänget kan man också se försämringar, den drabbade drar sig undan, 
vill inte delta i aktiviteter som man i vanliga fall tycker är roliga. Kan det bero på att 
personen upplever det som svårt att t.ex. höra musik och tal eller är det en brist på 
förståelse från omgivningen? 
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När det gäller samspelet mellan de psykologiska och de sociala konsekvenserna kan 
vi konstatera att mer forskning behövs inom detta område. Med tanke på 
Vallianatous et al. (2001) studie kan det vara intressant med fler studier som beaktar 
de demografiska skillnaderna/likheterna. Kennedy & Stephens (2006) undersökning 
av tidigare familjehistoria av tinnitus och hörselnedsättning visar även den på 
demografiska skillnader. Även om grupperna inte var likvärdiga till antal kan det 
kanske antyda att den miljö vi lever i också har en inverkan på hur vi upplever vår 
hälsa. En undersökning av exempelvis en storstadsmiljös och en landsorts påverkan 
på de psykologiska och sociala besvär som upplevs av tinnituspatienter, och vilka 
psykosociala konsekvenser dessa leder till, skulle vara intressant att ta del av.  
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1. Finns det en bestämd hypotes eller syfte/är  
      frågeställningen tydlig?  Ja 

Nej 
2. Kan studien bekräfta eller förkasta hypotesen/ 

besvara frågan eller syftet?  Ja 
    Nej 

3. Är försöksgruppen nog stor/representativ? Ja 
                             Nej 

4. Finns det en kontrollgrupp?  Ja 
                             Nej 

5. Är analysmetoden tydligt beskriven?  Ja 
Nej 

6. Hänvisar man till tidigare liknande studier Ja 
                             Nej 

      Behandlar studien de psykosociala  
aspekterna av tinnitus påverkan? 
 
Primära konsekvenser      
(oro, trötthet, irritation, taluppfattning, depression,  
koncentrationssvårigheter och sömnproblem) Ja 
    Nej 
Sekundära konsekvenser     
(familjeliv, arbetsliv, socialt umgänge) Ja 
    Nej 

 
 

Kvalitetsbedömning  hög medel låg 
 
 
 
Mall för granskning av Kvalitativa artiklar     Bilaga 2 
 
1.  Är studiens syfte tydligt beskriven?  Ja 
    Nej 
2.  Är metoden som använts tydligt beskriven? Ja 
    Nej 
3.  Är analysmetoden tydligt beskriven?  Ja 
    Nej 
4.  Kan studien bekräfta eller förkasta hypotesen/  
     besvara frågan eller syftet?  Ja   
    Nej 
5.  Diskuteras motsägande resultat?  Ja 

        Nej 
6.  Hänvisar man till tidigare liknande studier? Ja 

    Nej 
      
Behandlar studien de psykosociala  
aspekterna av tinnitus påverkan? 
 
Primära konsekvenser      
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(oro, trötthet, irritation, taluppfattning, depression,  
koncentrationssvårigheter och sömnproblem) Ja 
    Nej 
Sekundära konsekvenser      
(familjeliv, arbetsliv, socialt umgänge)  Ja 

Nej 
 
 
Kvalitetsbedömning  hög medel låg 
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