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Sammanfattning 

Bakgrund: I den vuxna populationen lider mellan 10-18 % av tinnitus. Trots framsteg inom 

området finns det inget botemedel och de behandlingar som används i dagsläget har istället som 

mål att lindra tinnitusbesvär. Kognitiv beteendeterapi har visat ge lindring av tinnitusbesvär och 

en internetbaserad variant av kognitiv beteendeterapi har utvecklats och används kliniskt. 

Syfte: Att undersöka vilket empiriskt stöd som finns för internetbaserad kognitiv 

beteendeterapi som behandlingsmetod samt hur effektivt internetbaserad KBT är jämfört med 

KBT i grupp för personer med tinnitus. 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie genomförd på Randomiserade Kontrollerade 

Studier (RCT) publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Resultat: Databassökningarna resulterade i fem inkluderade studier som jämförde 

internetbaserad kognitiv beteendeterapi och en annan alternativ behandlingsmetod och/eller 

kontrollgrupp. Studierna presenterade viss evidens för att internetbaserad kognitiv 

beteendeterapi är effektivt som behandlingsmetod för tinnitusbesvär. Forskningsområdet för 

internetbaserad kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod för tinnitusbesvär är relativt 

nytt och mer forskning behövs för att kunna fastslå att internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

är effektivt som behandlingsmetod för personer med tinnitus. De studier som granskats i denna 

litteraturstudie visar dock en genomgående trend för att internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

är effektivt för en majoritet av de studerade utfallsmåtten och likvärdigt effektivt som 

behandlingsmetod för personer med tinnitus som traditionell kognitiv beteendeterapi. 



 

Nyckelord: Systematisk litteraturstudie, kognitiv beteendeterapi, internet, 

tinnitus, tinnitusbesvär 
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1. Bakgrund 

Tinnitus betraktas ofta som ett kroniskt tillstånd som är svårt att behandla (Dobie, 

1999). Trots stora framsteg inom området har de behandlingar som hittills 

utvärderats misslyckats med att ta fram ett botemedel för tinnitus. De 

behandlingar som används i dagsläget har istället som mål att lindra tinnitusbesvär 

(Baguley, Andersson, McFerran & McKenna, 2013). En meta-analys gjord på 

tidigare forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en framgångsrik 

behandlingsmetod för tinnitusbesvär (Andersson & Lyttkens, 1999) och en 

longitudinell studie har visat att effekterna är bestående (Andersson, Vretblad, 

Larsen & Lyttkens, 2001). Trots detta är det få patienter som någonsin får 

genomgå behandlingen (Coles, 1992).  

Baguley et.al (2013) redogör för de försök som gjorts för att hitta en korrekt 

klinisk definition av tinnitus. Baguley et al. (2013) skriver att McFadden (1982) 

definierar tinnitus som ett ljud som på ett ofrivilligt vis uppstår i huvudet på den 

drabbade, eller upplevs göra det. Baguley et al. (2013) tar upp en annan definition 

av tinnitus av Møller i Møller, Langguth, Ridder & Kleinjung (2011) som skiljer 

på den mer ovanliga objektiva tinnitus (vilken kan bli hörd, uppmätt eller inspelad 

av en extern observatör) och den mer förekommande subjektiva tinnitus (som bara 

hörs av personen i fråga) och menar att subjektiv tinnitus är en bred grupp av 

ljudförnimmelser som orsakas av onormal neural aktivitet i nervsystemet som inte 

framkallas av ljudaktiveringen av sensoriska celler i innerörat. Ljuden kan vara 

starka och påfrestande och i de flesta fall yttrar det sig som rena toner eller brus. 

Tinnitus uppträder tillsammans med nästan alla sjukdomar och skador i det 

mänskliga hörselsystemet. Skador i mellanörat, snäckan, hörselnerven samt 

hörselbanorna i hjärnan är alla troliga orsaker till att förklara uppkomsten av 

tinnitus. En hörselnedsättning är dock den vanligaste orsaken och föga förvånande 

har en stor andel av tinnituspatienter en hörselnedsättning (Andersson, 2002). 

Baguley et al. (2013) menar att många väldokumenterade sjukdomar och skador 

har tinnitus som symptom och att vissa läkemedel har visat sig ge tinnitus. En 

sammanställning på epidemiologiska studier gjord av Weise, Kleinstäuber, 

Hesser, Westin och Andersson (2013) visar att förekomsten av tinnitus för vuxna 

faller inom intervallet 10 - 18% och att mellan 0.5 % och 3 % av hela den vuxna 

populationen upplever tinnitus som ytterst besvärande med påverkan på humör 

och sömn i en sådan utsträckning att det blir komplikationer i det vardagliga livet. 

Dessa personer upplever besvär som ångest, depression, sömnproblem, nedsatt 

auditiv perception och koncentrationssvårigheter (McKenna, Handscomb, Hoare 

& Hall, 2014).  
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Flera behandlingsmetoder har föreslagits för hantering av tinnitus, inklusive 

ljudmaskering, hörapparatsanvändning, läkemedel, counseling och akupunktur 

(Noble, 2008). Nedan behandlas två metoder som ofta används kliniskt för att 

lindra tinnitusbesvär, Tinnitus Retraining Therapy (TRT) samt kognitiv 

beteendeterapi (KBT). TRT är en form av tillvänjningsterapi som kombinerar 

ljudterapi och counseling (Bartnik & Skarzynski, 2006) medan KBT har som mål 

att omstrukturera negativa tankar och beteenden genom terapi och förutsätter att 

patienten själv använder sig av inlärda tekniker för att hantera problemen i sin 

vardag (Andersson & Kaldo, 2006). 

1.1 Tinnitus Retraining Therapy 

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) utgår ifrån principen att olika områden i 

hjärnan, i synnerhet det limbiska systemet och det autonoma nervsystemet, är 

involverade i tinnitus uppkomst. Systemen ansvarar för irritationen som kan 

uppstå på grund av tinnitus och hörselbanorna spelar en sekundär roll i dessa 

processer. TRT är en särskild form av ljudterapi och counseling som fokuserar på 

att undertrycka negativa reaktioner och associationer som orsakas av tinnitus, 

samt på att undertrycka eller eliminera dess uppkomst. Counselingsessionerna och 

en rad enskilda uppföljningsbesök underlättar tillvänjningen av tinnitusreaktioner. 

Tillvänjningen av själva tinnitusperceptionen uppnås med hjälp av ljudterapi, 

företrädesvis genom bredbandiga brusgeneratorer. Behandlingen är 

individanpassad och bestäms utifrån patientens hörselfunktion. När TRT är 

framgångsrikt kan det hjälpa tinnituspatienter att uppnå ett tillstånd där de inte 

längre är medvetna om sin tinnitus. Även om tinnitus fortfarande kvarstår så 

skapar det inte längre irritation och har därmed ingen negativ inverkan på 

patientens liv (Bartnik & Skarzynski, 2006).  

1.2 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi är en av de behandlingsmetoder inom psykoterapin som 

omfattats av mest forskning. Ursprungligen användes det för att behandla 

depression men den kliniska användningen har breddats och omfattar bland annat 

ångestsyndrom, panikattacker och tinnitus (Grewal, Spielmann, Jones & Hussain, 

2014). KBT skiljer sig från många andra psykoterapeutiska behandlingsformer i 

det avseendet att det kan användas i flera former. Individuellt (terapeut och 

patient), i grupp (terapeut och flera patienter) samt som guidad självhjälp 

(Andersson, 2009). Teorin som ligger till grund för KBT anger negativa tankar 

som essentiella för utvecklandet av ett negativt känslomässigt tillstånd. KBT 

arbetar mot principen att det inte finns en direkt koppling mellan händelser och 

känslor utan snarare att en händelse utlöser tankar och att dessa tankar, i sin tur, 
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ger upphov till det efterföljande känslomässiga tillståndet. Teorin utgår ifrån att 

de tankar som förknippas med besvärliga känslotillstånd är överdrivet negativa 

och uppfattas som värre än vad de egentligen är (McKenna et al., 2014). 

Kognitiv omstrukturering av tankar, beteenden och känslotillstånd associerat till 

tinnitus är en central del i den kognitiva beteendeterapin för tinnituspatienter. 

Patienterna får hjälp att identifiera och modifiera negativt innehåll i sina tankar, 

beteenden och känslor genom praktisk träning på fritiden för att lära sig metoder 

för att utmana eller kontrollera dessa tankar (Baguley et al., 2013). För terapeuten 

innebär det att förstå hur patientens tankar kring tinnitus hänger ihop för att sedan 

modifiera dessa. Teknikerna som används för att uppnå det målet inkluderar 

diskussion kring bevis för eller emot patientens övertygelser, omstrukturering av 

patientens tankar och instruktioner för avslappningsövningar när tinnitus är som 

värst (Grewal, Spielmann, Jones & Hussain, 2014). 

1.3 Internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

Inom fältet för KBT insåg forskare och kliniker tidigt att internet skulle spela en 

betydande roll och psykologisk forskning som involverade internet påbörjades i 

slutet av 90-talet. Som utgångspunkt för studier på internetbehandlingar har 

forskning på biblioterapi använts, en behandlingsform baserad på 

självhjälpstexter som varit framgångsrik vid behandling av ångest- och 

humörstörningar (Andersson, Carlbring, Ljótsson & Hedman, 2013).  

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) finns i flera former. En första 

distinktion är skillnaden mellan IKBT med öppen tillgång, som kan nås av vem 

som helst och IKBT med krav på identifikation och noggrann utvärdering av 

patienten. En annan skillnad är mängden stöd som ges av en terapeut. I den öppna 

formen av IKBT ges vanligtvis inget stöd alls och programmet är helt 

automatiserat, medan den stängda formen oftast innefattar stöd i något avseende 

(Andersson, Carlbring, Ljótsson & Hedman, 2013).  

Innehållet i IKBT består av självhjälpstexter som kan laddas ned eller läsas direkt 

på skärmen. Dessa skickas veckovis till patienten i form av textkapitel och 

innehåller hemläxor och praktiska moment som patienten ska klara av i sitt 

vardagliga liv. Om stängd och guidad IKBT används, vilken är den form som 

implementeras för tinnitus, får patienten återkoppling från terapeuten när 

hemläxorna skickats in (Andersson, Carlbring, Ljótsson & Hedman, 2013). 

Textkapitlen kallas även för behandlingsmoduler och i IKBT för tinnitusbesvär 

används sex separata moduler med avsikt att spegla den behandling som sker i 

traditionell KBT. Efter varje avklarad modul tilldelas patienterna ett lösenord som 
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låser upp nästa veckas hemläxor och självhjälpstexter. Skulle frågor uppstå kring 

behandlingen uppmuntras patienterna att ställa dessa till terapeuten som sedan 

svarar så fort möjlighet finns (Baguley et al., 2013). 

1.4 Problemformulering 

Avsaknaden av terapeuter som arbetar på audiologiska kliniker samt bristen på 

audionomer med tillräcklig kompetens för att utöva fullskalig KBT är ett stort 

hinder för att patienter med tinnitus ska ha möjlighet att få behandlingen (Baguley 

et al., 2013). Ett sätt att hantera gapet mellan behovet av behandling och bristen 

på kompetens är att komplettera befintliga tjänster med IKBT, i vilken det mesta 

av behandlingen levereras via internet, med mindre stöd från en kliniker 

(Andersson, 2015). IKBT har i kontrast till traditionell KBT som 

behandlingsmetod visats sig vara ett kostnadseffektivt alternativ, främst för att det 

kräver mindre tid av terapeuterna som utför behandlingen (Hedman et al., 2011). 

Effektiviteten av internetbaserade behandlingsmetoder motsägs dock av rapporter 

som säger att deltagare ofta inte fullföljer behandling och att de har en hög andel 

bortfall från behandlingarna som bland annat beror på bristande datorkunskaper, 

lugn miljö att vistas i samt bristande tillgång till dator och internet (Melville, 

Casey, Kavanagh, 2010) 

2. Syfte 

Studien syftar till att undersöka vilket empiriskt stöd som finns för internetbaserad 

KBT som behandlingsmetod samt hur effektivt internetbaserad KBT är jämfört 

med KBT i grupp för personer med tinnitus. 

3. Metod  

En systematisk granskning av publicerade vetenskapliga artiklar som genomgått 

peer review-förfarande har gjorts i enlighet med rekommendationer från SBU 

(2014). En systematisk litteraturstudie utgår ifrån en tydligt formulerad fråga som 

besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 

forskning. Forskningsfrågorna har formulerats i enlighet med PICO-systemet 

(population/deltagare, intervention/metod, jämförelsemetod/kontroll och 

utfallsmått). PICO är en strukturerad metod för att, utifrån problemformuleringen 

sätta samman sökstrategier vid databassökningar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Formulering av forskningsfrågorna: 

 Population/deltagare: Personer med tinnitus 
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 Intervention/metod: Internetbaserad KBT / Randomiserade kontrollerade 

studier 

 Jämförelsemetod/kontroll: Alternativ behandling och/eller kontrollgrupp 

 Utfallsmått: Minskning i tinnitusbesvär mätta med instrumenten Tinnitus 

Handicap Inventory, Tinnitus Questionnaire, Mini Tinnitus Questionnaire, 

Tinnitus Acceptance Questionnaire, Tinnitus Reaction Questionnaire, 

Hospital Anxiety and Depression Scale, Quality of Life Inventory, 

Percieved Stress Scale, Insomnia Severity Index, Anxiety Severity Index. 

3.1 Datainsamling 

Sökningarna genomfördes den 15/2 2016 och gjordes med den booleska termen 

AND som innebär att minst ett utav orden i varje block i sökningen finns med 

(SBU, 2014). Sökningarna utfördes likadant i samtliga tre databaser. I 

sökningarna användes söktermerna ’Internet AND Tinnitus AND Cognitive 

therapy AND Randomised controlled trials’. Sökningarna resulterade i 

sammanlagt 13 artiklar. Totalt hittades fem artiklar som uppfyllde våra 

inklusionskriterier. Tre av dessa exkluderades på grund av fel studiefokus vid 

granskning av artiklarnas rubriker. Ytterligare tre exkluderades efter 

abstraktläsning, även dessa hade fel studiefokus eller fel studiedesign. Två av 

resterande sju artiklar var dubbletter. Resterande fem artiklar lästes i fulltext av 

författarna oberoende av varandra innan de inkluderades. Litteratursökningarna 

genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo. I CINAHL och 

PsychInfo fanns avgränsningen peer review att välja som begränsning i 

sökningarna. Artiklarna från PubMed kontrollerades enskilt och även dessa var 

peer reviewed. Endast artiklar på engelska inkluderades.Vid sökningarna 

användes ämnesordslistor kallat thesaurus i CINAHL och PsychInfo samt MeSH 

(Medical Subject Headings) i PubMed. Dessa sökningar är markerade med MH i 

CINAHL, DE i Psychinfo och [MeSH] i PubMed. Ämnesordsökningarna innebär 

att sökningarna innehåller underrubriker. En ämnesordsökning ger träffar på 

referenser som bedömts vara relevanta för det begrepp man söker på (Wong & 

Hickson, 2012).  
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Figur 1. Inklusionsprocessen. 

3.2 Urvalskriterier 

Ett antal inklusions- och exklusionskriterer användes för bedömning av relevans 

och avgränsning. Studierna begränsades till randomiserade kontrollerade studier. 

En deltagargrupp i studien skulle ha genomgått en internetbaserad KBT-

behandling. Förändring i upplevd tinnitus samt tinnitusbesvär skulle ha uppmätts 

med minst ett av de validerade frågeformulären Tinnitus Handicap Inventory, 

Tinnitus Questionnaire, Mini Tinnitus Questionnaire, Tinnitus Acceptance 

Questionnaire, Tinnitus Reaction Questionnaire, Hospital Anxiety and 

Depression Scale, Quality of Life Inventory, Percieved Stress Scale, Insomnia 

Severity Index och Anxiety Severity Index. 
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Inklusionskriterier: 

 Randomiserad kontrollerad studie 

 Minst en deltagargrupp som genomgår IKBT 

 Användning av minst ett validerat frågeformulär 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar publicerade innan år 2000 

Nedan presenteras sökningarna mer i detalj. Tabell 1 visar litteratursökningen i 

CINAHL, tabell 2 visar litteratursökningen i PsychInfo, tabell 3 visar 

litteratursökningen i PubMed. 

Tabell 1 

Databas: 

CINAHL 

Datum: 2016-02-15 

Sökord Avgränsningar Antal träffar 

#1 (MH ”Internet”)  35741 

#2 (MH ”Tinnitus”)  2637 

#3 (MH ”Cognitive 

therapy) 

 12908 

#4 (MH ”Randomized 

Controlled Trials) 

 40985 

#5 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

Peer reviewed, 

English Language 

2  

 

 

Tabell 2 

Databas: PsychInfo 

Datum: 2016-02-15 

Sökord Avgränsningar Antal träffar 

#1 DE ”Internet”  24805 

#2 DE ”Tinnitus”  1053 

#3 DE ”Cognitive 

therapy” 

 12253 

#4 Randomized 

Controlled Trials 

 23433 

#5 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

Peer reviewed, 

English Language 

1 
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Tabell 3 

Databas: 

PubMed 

Datum: 2016-02-15 

Sökord Avgränsningar Antal träffar 

#1 Internet [MeSH]  78210 

#2 Tinnitus [MeSH]  10368 

#3 Cognitive therapy 

[MeSH] 

 65732 

#4 Randomized Controlled 

Trials [MeSH] 

 525951 

#5 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

English Language 10 

4.0 Resultat 

Totalt hittades fem artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Sökningarna 

resulterade i 13 artiklar. Tre av dessa exkluderades på grund av fel studiefokus 

vid granskning av artiklarnas rubriker. Ytterligare tre exkluderades efter 

abstraktläsning, även dessa hade fel studiefokus eller fel studiedesign. Två av 

resterande sju artiklar var dubbletter. Resterande fem artiklar lästes i fulltext av 

författarna oberoende av varandra innan de inkluderades.  

En översiktlig presentation av artiklarna som inkluderades i studien presenteras i 

Matris 1 samt Matris 2. Matris 1 presenterar information om författare, titel, syfte, 

sample, bortfall samt slutsats och Matris 2 presenterar information över design, 

metod, mätinstrument, behandlingslängd, mättillfällen (pre-postmätningar och 

eventuell uppföljning), resultat samt statistik som användes.  

De resultat som presenteras i resultat- och statistikrutan i Matris 2 skrivs som 

effektmått i de studier där det framgår och presenteras som Cohen’s d, en 

standardiserad skillnad mellan grupper eller inom grupper. Ett positivt värde 

antyder att den behandling en grupp fått är mer gynnsam än gruppen man jämfört 

med (exempelvis kontrollgrupp) alternativt en behandlingseffekt mellan 

mättillfällen om man mätt inom en specifik grupp. Ett effektmått på 0.20 anses 

vara lågt, 0.50 anses vara medel och 0.80 och däröver anses vara högt (Cohen, 

1988). 
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Matris 1. Presenterar information om författare, titel, syfte, sample, bortfall samt slutsats.  

Författare, år, land Titel Syfte Sample Bortfall Slutsats 

Hesser et al. (2012), 

Sverige 

A Randomized Controlled Trial 

of Internet-Delivered Cognitive 

Behavior Therapy and 

Acceptance and Commitment 

Therapy in the Treatment of 

Tinnitus 

Att undersöka effekterna på 

den globala tinnitusgraden 

genom två internetbaserade 

psykologiska 

behandlingsmetoder. ACT 

och IKBT. 

99 deltagare. Måttliga till 

svåra tinnitusbesvär 

definierat som en 

totalpoäng av 38 på 

Tinnitus Handicap 

Inventory.  

IKBT 16%, 6% ACT och 0% i 

kontrollgruppen. 

Ingen signifikant skillnad i bortfall mellan 

behandlingsformerna. 

Acceptansbaserad behandling kan vara 

ett lönsamt alternativ som 

behandlingsmetod. Internet kan förbättra 

tillgången till psykologiska insatser. 

Nele Nyenhuis, Sarah 

Zastrutzki, Burkard 

Jäger & Birgit Kröner-

Herwig (2012), 

Tyskland 

An Internet-Based Cognitive-

Behavioural Training for Acute 

Tinnitus: Secondary Analysis 

of Acceptance in Terms of 

Satisfaction, Trial Attrition and 

Non-Usage Attrition 

Att analysera acceptans och 

bortfall i experiment med 

minimala kontaktinsatser för 

akut tinnitus. 

337 deltagare med tinnitus 

som varat i mindre än sex 

månader.  

34.48% IKBT. 

34.48% Biblioterapi. 

34.62% KBT i grupp. 

30.59% Kontrollgrupp. 

Ingen signifikant skillnad i bortfall mellan 

grupperna. 

Två av tre indikatorer för 

tillfredsställelse av acceptans och bortfall 

gav jämförbara resultat mellan IKBT  

och KBT i grupp.  Den tredje indikatorn, 

bortfall utan hänsyn till om deltagarna 

fyllt i frågeformulär visade bättre resultat 

för KBT i grupp. 

Jasper, Weise, Conrad, 

Andersson, Hiller & 

Kleinstaeuber (2014), 

Sverige  

Internet-based guided self-help 

versus group cognitive 

behavioral therapy for chronic  

tinnitus: a randomized 

controlled trial 

Att undersöka effekterna av 

KBT i grupp och IKBT mot 

tinnitusbesvär. 

128 deltagare. ≥ 18 poäng 

på Tinnitus Handicap 

Inventory eller ≥ 8 poäng 

på Mini-Tinnitus 

Questionnaire. 

7.31% IKBT. 

2.4% KBT i grupp. 

2.3% Kontrollgrupp. 

Ingen signifikant skillnad i bortfall mellan 

grupperna. 

IKBT kan vara likvärdigt effektivt som 

KBT i grupp. 

Andersson, Strömgren, 

Ström & Lyttkens 

(2002), Sverige 

Randomized Controlled Trial of 

Internet-Based Cognitive 

Behavior Therapy for Distress 

Associated With Tinnitus 

Att undersöka om IKBT 

resulterar i signifikanta 

minskningar av ångest hos 

personer med tinnitus. 

117 deltagare med 

allvarlig tinnitus (bedömt 

med intervjuformulär) som 

varat i minst sex månader.  

51% av deltagarna i IKBT i den första fasen. 

Vid ettårs-uppföljningen ingen signifikant 

skillnad i bortfall mellan 

behandlingsformerna 

IKBT kan sänka irritation orsakat av 

tinnitus. Stort antal bortfall i IKBT bör 

ses i kontrast till kostnadseffektivitet och 

större tillgänglighet. 

Kaldo, Levin, 

Widarsson, Buhrman, 

Larsen & Andersson 

(2008), Sverige 

Internet Versus Group 

Cognitive-Behavioral 

Treatment of Distress 

Associated With Tinnitus: A 

Randomized Controlled Trial 

Att jämföra IKBT med KBT 

i grupp som 

behandlingsmetod för 

tinnitusbesvär. 

51 deltagare med tinnitus 

som varat i mer än tre 

månader.  > 10 poäng på 

Tinnitus Reaction 

Questionnare. 

38% (IKBT) 24% (KBT i grupp). Ingen 

signifikant skillnad i bortfall mellan 

grupperna. 

Resultaten från IKBT och KBT i grupp 

är likvärdiga och IKBT är till synes mer 

kostnadseffektivt och har en bättre 

tillgänglighet. 
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Matris 2. Presenterar information över design, metod, mätinstrument, behandlingslängd, mättillfällen (pre-postmätningar och eventuell uppföljning), resultat samt 

statistik som användes. 

Författare, år, 

land 

Design & Metod Mätinstrument Behandl

ingsläng

d 

Mättillfällen Resultat  Statistik 

Hesser et al. 

(2012), Sverige 
RCT-studie där deltagarna 

blev slumpmässigt 

tilldelade någon av 

behandlingsformerna 

Internet-baserad ACT, 

IKBT eller ett övervakat 

diskussionsforum (DF) på 

internet (kontrollgrupp). 

Tinnitus Handicap 

Inventory; Hospital 

Anxiety and 

Depression Scale; 

Quality of Life 

Inventory; Perceived 

Stress Scale; 

Insomnia Severity 

Index; Tinnitus 

Acceptance 

Questionnaire 

8 veckor Innan behandling, 

efter behandling 

samt vid 1-

årsuppföljning. 

Båda behandlingsmetoderna visade 

signifikant bättre effekt än kontrollgruppen 

efter behandling när det gällde det primära 

utfallsmåttet tinnitusbevär och svårighetsgrad 

av tinnitus som mättes med THI. 

 
Båda behandlingsmetoderna visade 

signifikant bättre effekt jämfört med 

kontrollgruppen på utfallsmåttet ångest som 

mättes med HADS-anxiety. 

 
IKBT visade signifikant bättre resultat än 

kontrollgruppen på QoLI. Ingen signifikant 

skillnad mellan IKBT och kontrollgruppen på 

HADS-D, PSS eller ISI. 

 
Dessa effekter höll i sig vid 1-

årsuppföljningen för båda 

behandlingsmetoderna utan några 

signifikanta skillnader mellan dem på något 

utfallsmått. 

Effektmått för behandlingsmetoderna mot kontrollgruppen. 
2x2 ANOVA för upprepad mätning. 
d = Cohen’s d. 
Före behandling - Efter behandling 
Tinnitus Handicap Inventory 
IKBT d = 0.70, ACT d = 0.68 
HADS-Anxiety 
IKBT d = 0.68, ACT d = 0.59 
HADS-Depression 
IKBT d = Ej signifikant förbättring, ACT d = 0.69 
Percieved Stress Scale 
IKBT d = Ej signifikant förbättring, ACT d = 0.67 
Insomnia Severity Index 
IKBT = Ej signifikant förbättring 
ACT = Ej signifikant förbättring 
Quality of life inventory 
IKBT d = 0.45, ACT = Ej signifikant förbättring 

Tinnitus Acceptance Questionnaire 
IKBT d = 0.45, ACT d = 0.59 

 

Nyenhuis, 

Zastrutzki, Jäger 

& Kröner-Herwig 

(2012), Tyskland 

RCT-studie där deltagarna 

blev slumpmässigt 

indelade i fyra grupper. 

IKBT, biblioterapi, KBT i 

grupp och en grupp som 

enbart fick information 

om tinnitus 

(kontrollgrupp). 

Tinnitus 

Questionnaire 
Deltagarn

a fick 

genomför

a 

behandlin

garna i sin 

egen takt.  

Innan behandling 

och tre månader 

efter att 

behandlingen 

påbörjats 

Signifikanta förbättringar fanns mellan 

samtliga behandlingsgrupper och 

kontrollgruppen.  
Inga signifikanta skillnader mellan 

gruppterapi och IKBT. 

Signifikanta skillnader mellan KBT i grupp 

och Biblioterapi samt mellan IKBT och 

Biblioterapi.  

Tillfredsställelse av behandling jämfördes med univariat 

ANOVA. 
Effektmått för behandlingsmetoderna mot kontrollgruppen. 
Tinnitus Questionnaire 
IKBT d = 1.04 
KBT i grupp d = 0.89 
Biblioterapi d = 0.24 
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Jasper, Weise, 

Conrad, 

Andersson, Hiller 

& 
Kleinstaeuber 

(2014), Sverige 

RCT-studie där deltagarna 

blev slumpmässigt 

tilldelade någon av 

behandlingsformerna 

KBT i grupp, IKBT eller 

ett webbaserat 

diskussionsforum (DF) 

(kontrollgruppen). 

Tinnitus Handicap 

Inventory; Mini-

Tinnitus 

Questionnaire; 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale; 
Insomnia Severity 

Index; Tinnitus 

Acceptance 

Questionnaire 

10 veckor Innan behandling, 

efter behandling 

samt vid 

sexmånadersuppf

öljning. 

IKBT och KBT i grupp visade sig vara 

likvärdigt effektiva och gav signifikant 

reduktion av tinnitusbesvär jämfört med 

kontrollgruppen. 

 
Inga signifikanta skillnader mellan 

behandlingsformerna och kontrollgrupp för 

utfallsmåttet HADS-D. 

 
Resultaten var bestående vid 

sexmånadersuppföljningen. 

2x2 Anova för upprepad mätning. 
d = Cohen’s d 
Internet-baserad KBT  
(Före behandling - Efter behandling) 
Mini-Tinnitus Questionnaire 
IKBT d = 0.96, KBT i grupp d = 1.29, DF d = 0.26 
Tinnitus Handicap Inventory 
IKBT d = 0.71, KBT i grupp d = 0.81, DF d = 0.14 
HADS-A 
IKBT d = 0.58 KBT i grupp d = 0.52, DF d = 0.07 
HADS-D 
IKBT d = 0.39, KBT i grupp d = 0.42, DF d = 0.13 
Insomnia Severity Index 
IKBT d = 0.68, KBT i grupp d = 0.52, DF d = -0.02 
Tinnitus Acceptance Questionnaire 
IKBT d = 0.52, KBT i grupp d = 0.51, DF d = 0.09 

 
Andersson, 

Strömgren, Ström 

& Lyttkens 

(2002), Sverige 

RCT-studie där deltagarna 

blev slumpmässigt 

indelade i grupperna 

IKBT eller en 

kontrollgrupp som 

väntade på att få samma 

behandling. 

Tinnitus Reaction 

Questionnaire;Hospit

al Anxiety and 

Depression scale; 

Anxiety Sensitivity 

Index 

6 veckor Innan behandling, 

efter behandling 

samt vid 1-

årsuppföljning. 

IKBT-gruppen visade signifikanta 

förbättringar jämfört med kontrollgruppen på 

alla utfallsmått förutom sömnkvalitet. 

 
Starkast effekt på HADS-D och TRQ. 

 
Resultaten var bestående vid 1-

årsuppföljningen. 

Chi2-test användes för att mäta skillnader mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen. Inga effektmått 

angavs i studien. 
Jämfört med kontrollgrupp 
(Före behandling - Efter behandling) 
Tinnitus Reaction Questionnaire 
IKBT = Signifikant förbättring 
Anxiety Sensitivity Index 
IKBT = Signifikant förbättring 
HADS Anxiety 
IKBT = Signifikant förbättring 
HADS Depression 
IKBT = Signifikant förbättring 

 
Kaldo, Levin, 

Widarsson, 

Buhrman, Larsen 

& Andersson 

(2008), Sverige 

RCT-studie där deltagarna 

blev slumpmässigt 

indelade i grupperna 

IKBT eller KBT i grupp. 

Tinnitus Re- 
action Questionnaire; 

Tinnitus Handicap 

Inventory; 
Hospital Anxiety and 
Depression scale; 
The Insomnia 

Severity Index 

6 veckor Innan behandling, 

efter behandling 

samt vid 1-

årsuppföljning. 

Inga signifikanta skillnader på något 

utfallsmått mellan grupperna efter 

behandling. 
Vid 1-årsuppföljningen var alla utom två 

utfallsmått signifikant reducerade jämfört 

med innan behandling. HADS-D för KBT i 

grupp och HADS-A för IKBT.  

2x2 ANOVA för upprepad mätning 
d = Cohen’s D 
(Före behandling - Efter behandling inom grupperna.) 
Tinnitus Reaction Questionnaire 
IKBT d = 0.73, KBT i grupp d = 0.64 
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4.1 Sample 

Samtliga fem inkluderade studier hade som lägst 51 deltagare och som högst 337 

deltagare. I samtliga studier var deltagarna minst 18 år gamla. Studiernas 

inklusionskriterier för grad av tinnitus varierade och graden av tinnitus bland 

deltagarna i de olika studierna mättes på olika sätt. I tre av studierna användes 

validerade frågeformulär (Hesser et al, 2012; Jasper, Weise, Conrad, Andersson, 

Hiller & Kleinstaeuber, 2014; Kaldo, Levin, Widarsson, Buhrman, Larsen & 

Andersson, 2008),  i en studie användes ett intervjuformulär (Andersson, 

Strömgren, Ström & Lyttkens, 2002) och i en studie framgick det inte hur urvalet 

gick till eller hur de valde att definiera tinnitusgraden (Nyenhuis, Zastrutzki, Jäger 

& Kröner-Herwig, 2012). 

4.2 Design & metod  

Fyra studier jämförde IKBT med en kontrollgrupp (Hesser et al., 2012; Nyenhuis 

et al., 2012; Jasper et al., 2014; Andersson et al., 2002) och en av studierna 

jämförde endast IKBT med en annan behandlingsmetod (Kaldo et al., 2008). 

Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade en grupp i samtliga studier. En av 

studierna använde en väntelista som kontrollgrupp (Andersson et al., 2002) vilket 

innebar att man jämförde resultaten från gruppen som fick behandlingen IKBT 

med en grupp som väntade på att få samma behandling. Två studier använde 

diskussionsforum för sina kontrollgrupper (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 

2014). Detta innebar att gruppen tilldelades inloggningar på ett övervakat 

diskussionsforum på internet specifikt för tinnitusbesvär där användarna 

uppmuntrades att aktivt delta i diskussioner. I tre av studierna jämfördes 

internetbaserad KBT med behandlingsformen KBT i grupp (Nyenhuis et al., 

2012; Jasper et al., 2014; Kaldo et al., 2008), i en annan studie jämfördes 

internetbaserad KBT med ACT (Acceptance And Commitment Therapy) (Hesser 

et al., 2012). 

4.3 Behandlingslängd 

Fyra av de fem inkluderade studierna hade en bestämd behandlingslängd på sex, 

åtta eller tio veckor (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 2014; Andersson et al., 2002; 

Kaldo et al., 2008). En studie lät deltagarna genomgå behandlingen i sin egen takt 

med uppföljning tre månader efter att behandlingen påbörjats (Nyenhuis et al., 

2012). 
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4.4 Mättillfällen 

Fyra av de fem inkluderade studierna använde sig av tre mättillfällen (Hesser et 

al., 2012; Jasper et al., 2014; Andersson et al., 2002; Kaldo et al., 2008). Före 

behandling, efter behandling samt uppföljning efter sex eller tolv månader. I en 

studie användes två mättillfällen (Nyenhuis et al., 2012), före behandling samt 

efter behandling.  

4.5 Studiernas resultat 

I följande stycke presenteras resultaten från de validerade frågeformulär som 

använts i de inkluderade studierna. För att se vilken studie som fått ett specifikt 

resultat, se Matris 2. För varje mätinstrument presenteras även ett statistiskt mått 

på den interna konsistensen, Cronbachs alfa (α). Värdet presenteras i stycket för 

varje mätinstrument (lägsta värdet till högsta värdet) och anger den interna 

homogeniteten på frågorna, det vill säga om frågorna mäter samma fenomen, 

vilket är ett mått på reliabiliteten på mätinstrumentet. Högre värde innebär bättre 

homogenitet och ett värde under 0.70 för ett instrument tyder på dålig reliabilitet 

(Connelly, 2011). 

Tinnitus Handicap Inventory  

Tinnitus Handicap Inventory (THI) består av 25 frågor uppdelade i tre delskalor. 

En för att mäta funktionella aspekter (mentala begränsningar, social påverkan och 

fysisk funktionalitet), en för att mäta emotionella aspekter (ilska, frustration, 

irritabilitet och depression) och en för att mäta katastrofierande aspekter 

(desperation, förlust av kontroll, hanteringssvårigheter, oförmåga att fly från sin 

tinnitus och rädsla över att ha en svår sjukdom) (Newman & Sandrigde, 2004). I 

de studier som använde THI var α = .92 - .93. 

Tre av studierna använde sig av THI (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 2014; Kaldo 

et al., 2008). Två av dessa använde sig av en kontrollgrupp samt en alternativ 

behandlingsform, ACT (Hesser et al., 2012) eller KBT i grupp (Jasper et al., 

2014). I båda studierna visade THI att IKBT samt den alternativa 

behandlingsformen gav en signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen 

vid efter- och uppföljningsmätningarna. Ingen signifikant skillnad fanns mellan 

IKBT och behandlingsformerna ACT och KBT i grupp vid något av 

mättillfällena. En studie använde sig av enbart en alternativ behandlingsform som 

kontrollgrupp, KBT i grupp (Kaldo et al., 2008). För båda behandlingsformerna 

visade THI signifikanta förbättringar efter behandling. Studien fann inga 

signifikanta skillnader mellan de två behandlingsformerna IKBT och KBT i grupp 

vad gäller förbättring av tinnitusbesvär efter behandlingen samt vid 
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uppföljningstillfället. Denna studie redovisade även att inga signifikanta 

skillnader fanns mellan resultaten efter behandlingen och vid uppföljningen. 

Tinnitus Questionnaire  

Tinnitus Questionnaire (TQ) består av 52 frågor och är designat för att mäta 

omfånget i patientens klagomål på sin tinnitus, främst sömnsvårigheter, 

emotionellt lidande och auditiva perceptuella svårigheter. Varje fråga är direkt 

knuten till tinnitusljudet som källan till lidandet (Newman & Sandrigde, 2004). I 

studien som använde TQ var α = .93. 

En av studierna använde sig av TQ (Nyenhuis et al., 2012). Studien använde sig 

av en kontrollgrupp samt två alternativa behandlingar, KBT i grupp och 

biblioterapi. Studien använde sig av två mättillfällen, före och efter behandling. 

Efter behandling fann man signifikant förbättring av tinnitusbesvär i samtliga 

behandlingsformer jämfört med kontrollgruppen. IKBT och KBT i grupp fick 

signifikant bättre resultat än biblioterapi. Mellan IKBT och KBT i grupp fann man 

ingen signifikant skillnad. 

Mini Tinnitus Questionnaire  

Mini Tinnitus Questionnaire (Mini-TQ) är en förkortad version av TQ och 

innehåller tolv frågor. Mini-TQ har samma fokus som TQ och varje fråga är direkt 

knuten till tinnitusljudet som källan till lidandet (Baguley et al., 2014). I studien 

som använde Mini-TQ var α = .81. 

En av studierna använde sig av Mini-TQ (Jasper et al., 2014). Studien använde 

sig av en kontrollgrupp samt en alternativ behandlingsform, KBT i grupp. Studien 

använde sig av tre mättillfällen, före, efter samt uppföljning. Signifikant 

förbättring i tinnitusbesvär fanns vid alla mättillfällen för KBT i grupp och IKBT 

jämfört med kontrollgruppen. Mellan IKBT och KBT i grupp fanns det ingen 

signifikant skillnad vid något mättillfälle. 

Tinnitus Acceptance Questionnaire  

Tinnitus Acceptance Questionnaire (TAQ) innehåller tolv frågor och har som mål 

att mäta undvikandebeteende och acceptans i förhållande till tinnitus (Baguley et 

al., 2013). I de studier som använde TAQ var α = .86 - .87. 

Två av studierna använde sig av TAQ (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 2014). 

Båda studierna använde diskussionsforum som kontrollgrupp och en alternativ 

behandlingsmetod, ACT (Hesser et al., 2012) och KBT i grupp (Jasper et al., 

2014). Studierna använde sig av tre mättillfällen, före, efter och uppföljning efter 
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tolv (Hesser et al., 2012) respektive sex månader (Jasper et al., 2014).  Studierna 

visade signifikanta förbättringar i tinnitusbesvär för IKBT, ACT och KBT i grupp 

jämfört med kontrollgrupperna efter behandling. I båda studierna höll effekterna 

i sig vid uppföljningsmätningen utan signifikant skillnad behandlingsformerna 

emellan. 

Tinnitus Reaction Questionnaire  

Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ) innehåller 26 frågor och har som mål att 

mäta psykologiskt lidande i samband med tinnitus. Frågorna behandlar 

konsekvenserna detta kan innebära och fokuserar på ilska, förvirring, irritabilitet, 

hjälplöshet, undvikandebeteende samt panik (Newman & Sandrigde, 2004). I de 

studier som använde TRQ var α = .93 - .97. 

Två av studierna använde sig av TRQ (Andersson et al., 2002; Kaldo et al., 2008). 

En av studierna använde sig av en kontrollgrupp som väntade på att få samma 

behandling (Andersson et al., 2002). IKBT visade signifikant förbättring i 

tinnitusbesvär jämfört med kontrollgruppen efter behandling samt vid 

uppföljningstillfället. En studie jämförde två behandlingsmetoder, IKBT och 

KBT i grupp (Kaldo et al., 2008). Man fann inga signifikanta skillnader mellan 

behandlingsmetoderna efter behandling samt vid uppföljningstillfället. 

Hospital Anxiety and Depression Scale 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) består av 14 frågor i två block 

och används för att mäta ångest och depression. Formuläret är utvecklat för 

patienter med somatiska besvär och lämpar sig därför bra för att mäta symptom 

hos tinnituspatienter (Newman & Sandrigde, 2004). Fyra av de fem inkluderade 

studierna använde sig av HADS. I de studier som använde HADS-Anxiet var α = 

.73 - .83. I de studier som använde HADS-Depression var α = .80 - .90. 

HADS-Anxiety  

Tre studier använde sig av en kontrollgrupp (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 

2014; Andersson et al., 2002). Samtliga tre studier visade signifikant förbättring i 

ångest jämfört med kontrollgruppen efter behandling samt vid 

uppföljningstillfället. Två av studierna jämförde IKBT med en annan 

behandlingsmetod, ACT (Hesser et al., 2012) samt KBT i grupp (Andersson et 

al., 2002). Mellan IKBT och den alternativa behandlingsmetoden fann man inga 

signifikanta skillnader i någon av studierna. En studie använde sig enbart av en 

alternativ behandlingsform, KBT i grupp, utan kontrollgrupp (Kaldo et al., 2008). 

Studien visade ingen signifikant skillnad mellan IKBT och KBT i grupp efter 
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behandling. Vid uppföljningstillfället fanns det fortfarande signifikant förbättring 

i ångest för KBT i grupp, men inte för IKBT.  

HADS-Depression  

Tre studier använde sig av en kontrollgrupp (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 

2014; Andersson et al., 2002). Två av studierna fann ingen signifikant skillnad 

mellan IKBT och kontrollgruppen (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 2014). En 

studie fann signifikant skillnad mellan IKBT och kontrollgruppen (Andersson et 

al., 2002). Två av studierna jämförde IKBT med en annan behandlingsmetod, 

ACT (Hesser et al., 2012) samt KBT i grupp (Jasper et al., 2014). Ingen av 

studierna fann signifikant skillnad mellan IKBT och den andra 

behandlingsmetoden, ACT respektive KBT i grupp. En studie använde sig enbart 

av en alternativ behandlingsform, KBT i grupp, utan kontrollgrupp (Kaldo et al., 

2008). Studien visade ingen signifikant skillnad mellan IKBT och KBT i grupp 

efter behandling. Vid uppföljningstillfället fanns det fortfarande signifikant 

förbättring i depression för IKBT, men inte för KBT i grupp. 

Quality of Life Inventory  

Quality of Life Inventory (QOLI) innehåller 16 frågor avsedda att mäta patientens 

upplevda livskvalitet (Lindner, Andersson, Öst & Carlbring, 2013). I studien som 

använde QOLI var α = .86. 

En studie använde sig av QOLI (Hesser et al., 2012). Studien använde sig av 

diskussionsforum som kontrollgrupp samt en alternativ behandlingsform, ACT. 

Studien använde sig av tre mättillfällen, före behandling, efter behandling samt 

uppföljning efter tolv månader. IKBT fick en marginellt signifikant förbättring i 

livskvalitet jämfört med kontrollgruppen efter behandling. ACT gav ingen 

signifikant förbättring i livskvalitet jämfört med kontrollgruppen efter 

behandling. Resultaten höll i sig vid uppföljningstillfället. Mellan 

behandlingsformerna IKBT och ACT fann man ingen signifikant skillnad. 

Percieved Stress Scale  

Percieved Stress Scale (PSS) innehåller 14 frågor avsedda mäta upplevd stress 

(Hesser et al., 2012). I studien som använde sig av PSS var α = .85. 

En studie använde sig av PSS (Hesser et al., 2012). Studien använde sig av 

diskussionsforum som kontrollgrupp samt en alternativ behandlingsform, ACT. 

Studien använde sig av tre mättillfällen, före behandling, efter behandling samt 

uppföljning efter tolv månader. IKBT gav ingen signifikant förbättring i stress 
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jämfört med kontrollgruppen. ACT gav signifikant förbättring i stress jämfört med 

kontrollgruppen. Resultaten höll i sig vid uppföljningstillfället. Mellan 

behandlingsformerna IKBT och ACT fann man ingen signifikant skillnad. 

Insomnia Severity Index  

Insomnia Severity Indes (ISI) innehåller sju frågor avsedda att mäta upplevda 

sömnsvårigheter (Baguley et al., 2014). Formuläret inriktar sig på insomnia, 

sömnkvalitet och negativ påverkan av sömnproblem på det vardagliga livet 

(Hesser et al., 2012). I studierna som använde sig av ISS var α = .74 - .90. 

Tre studier använde sig av ISI (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 2014; Kaldo et 

al., 2008). Två studier använde sig av diskussionsforum som kontrollgrupp 

(Hesser et al., 2012; Jasper et al., 2014) samt en alternativ behandlingsform, ACT 

(Hesser et al., 2012) eller KBT i grupp (Jasper et al., 2014). Båda studierna 

använde sig av tre mättillfällen, före behandling, efter behandling samt 

uppföljning efter tolv (Hesser et al., 2012) eller sex månader (Jasper et al., 2014). 

IKBT samt ACT visade inte en signifikant förbättring jämfört med 

kontrollgruppen med avseende på graden av sömnsvårigheter (Hesser et al., 

2012). I den andra studien visade både IKBT och KBT i grupp en signifikant 

förbättring jämfört med kontrollgruppen (Jasper et al., 2014). Samtliga resultat 

för båda studierna var bestående vid uppföljningstillfällena. En studie använde en 

alternativ behandlingsform, KBT i grupp, utan kontrollgrupp (Kaldo et al., 2008). 

Studien använde sig av tre mättillfällen, före behandling, efter behandling samt 

uppföljning efter tolv månader. Både IKBT och KBT i grupp visade en signifikant 

förbättring efter behandling jämfört med före behandling med avseende på graden 

av sömnsvårigheter. Ingen signifikant skillnad fanns mellan 

behandlingsformerna. Resultaten var bestående vid uppföljningstillfället efter tolv 

månader. 

Anxiety Sensitivity Index 

Anxiety Sensitivity Index (ASI) innehåller 16 frågor och avser att mäta rädslor 

och oro inför ångest och somatiska förnimmelser (Zinbarg, Barlow & Brown, 

1997). I studien som använde sig av ASI var α = .92. 

En studie använde sig av ASI (Andersson et al., 2002). Studien använde sig av en 

kontrollgrupp som väntade på att få samma behandling. Studien använde tre 

mättillfällen, före behandling, efter behandling samt uppföljning efter tolv 

månader. IKBT visade signifikant förbättring i rädsla och oro inför ångest jämfört 

med kontrollgruppen efter behandling samt vid uppföljningstillfället.  
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4.6 IKBT jämfört med KBT i grupp som behandlingsmetod för personer 

med tinnitus 

Jasper et al. (2014) kom fram till att IKBT och KBT i grupp var likvärdigt 

effektiva för att behandla tinnitusbesvär och tinnitusrelaterade problem såsom 

ångest, depression, sömnsvårigheter och acceptanssvårigheter. Effekterna höll i 

sig vid uppföljningsmätningen som gjordes efter sex månader för samtliga fem 

validerade frågeformulär. Effektmåtten inom grupperna före och efter behandling 

var d = 0.39 – 0.96 (IKBT) och d = 0.42 – 1.29 (KBT i grupp) samt d = -0.02 – 

0.26 (diskussionsforum), vilket anger medel till hög effekt för båda 

behandlingsformerna och en mycket låg effekt för kontrollgruppen. 

Nyenhuis, Zastruzki, Jäger och Kröner-Herwig (2012) kom fram till att IKBT och 

KBT i grupp var likvärdigt effektiva för att behandla tinnitusbesvär. I studien 

användes enbart ett validerat frågeformulär (Tinnitus Questionnaire) och 

effektmåtten jämfört med kontrollgruppen var d = 1.04 (IKBT), d = 0.89 (KBT i 

grupp) och d = 0.24 (biblioterapi), vilket anger hög effekt för IKBT och KBT i 

grupp och låg effekt för biblioterapi.  

Kaldo, Levin, Widarsson, Buhrman, Larsen och Andersson (2008) jämförde 

IKBT och KBT i grupp utan kontrollgrupp och kom fram till att 

behandlingsmetoderna var likvärdigt effektiva för att behandla tinnitusbesvär. 

Effektmått presenteras enbart för studiens primära utfallsmått (Tinnitus Reaction 

Questionnaire). Effektmåtten inom gruppen före jämfört med efter behandling var 

d = 0.73 (IKBT) och d = 0.64 (KBT i grupp), vilket anger en medelstark 

förbättringseffekt för båda behandlingsmetoderna när det gäller tinnitusbesvär. 

För resterande tre validerade frågeformulär (THI, HADS och ISI) fann man inga 

signifikanta skillnader grupperna emellan. 

4.7 Fördelar och nackdelar med IKBT jämfört med etablerade 

behandlingsmetoder 

Kaldo et al. (2008) räknade ut kostnadseffektivitet för IKBT jämfört med KBT i 

grupp genom att använda den uppmätta tiden som psykologerna spenderade på 

deltagarna samt förändring i frågeformuläret Tinnitus Reaction Questionnaire. 

Genom att dividera den genomsnittliga tiden som användes på varje deltagare med 

snittförändring i TRQ-poäng så fick man fram tiden som behövdes för att förändra 

en poäng i TRQ för en enskild deltagare i de olika behandlingsformerna. Kaldo et 

al. (2008) fann att det behövdes 0.23 och 0.39 psykologtimmar för en minskning 

av en poäng i TRQ för IKBT respektive KBT i grupp. Resultaten innebär att 

kostnaden i form av psykologtid var 1.7 gånger så effektiv för IKBT jämfört med 
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KBT i grupp. Jasper et al. (2014) räknade ut antalet minuter som psykologerna 

fick spendera på varje patient i de olika behandlingsformerna. För IKBT 

spenderades i snitt 13.76 minuter i veckan per patient räknat på antal mottagna 

och skickade meddelanden (elva respektive nio) och motsvarande tid för KBT i 

grupp var 11.22 minuter i veckan (90 minuter session i veckan för tio deltagare, 

en psykolog). Det fanns ingen signifikant skillnad i bortfall mellan IKBT och 

kontrollgrupp och alternativa behandlingsformer i någon av de inkluderade 

studierna.  

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Databaserna som användes är de tre mest täckande databaserna för 

litteratursökningar inom audiologi och användandet av två eller fler databaser bör 

tillämpas vid en systematisk litteraturstudie för att sökningarna ska bli så 

omfattande som möjligt (Wong & Hickson, 2012). Ämnesordsökningarna innebar 

att vedertagna termer användes för de begrepp som användes i sökningarna. 

Exempelvis var ”Online” ett sökord vi från början planerat att använda men som 

fanns som underrubrik till ämnesordet ”Internet”, som istället användes. Valet att 

exkludera studier som publicerats tidigare än år 2000 visade sig vara onödigt då 

forskningsområdet är förhållandevis nytt, den första randomiserade kontrollerade 

studien som behandlar IKBT publicerades år 2002. I enlighet med SBU:s (2014) 

rekommendation om vilken studietyp som bäst lämpar sig för granskning av 

behandlingsmetoder inkluderades enbart randomiserade kontrollerade studier. 

Randomiserade studier har högt bevisvärde och anses som den bästa 

studieuppläggningen för att testa hypoteser och påvisa effektivitet (Forsberg & 

Wengström, 2013) och av denna anledning ansågs antalet inkluderade artiklar 

vara tillräckligt många för att besvara syftet. Från början var tanken att använda 

frågeställningar som komplement till syftet. Frågeställningarna behandlade för- 

och nackdelar med IKBT som behandlingsmetod för personer med tinnitus samt 

hur effektivt IKBT är jämfört med KBT i grupp som behandlingsmetod för 

personer med tinnitus. Frågeställningen kring för- och nackdelar ströks eftersom 

de inkluderade artiklarna nästan enbart inriktat sig på behandlingsmetodernas 

effektivitet. Frågeställningen om effektiviteten av IKBT jämfört med KBT i grupp 

som behandlingsmetod för personer med tinnitus formulerades istället in i 

studiens syfte. Eftersom vissa artiklar exkluderades vid abstraktläsning finns det 

dock en viss risk för att viss relevant litteratur exkluderats felaktigt. Valet att 

enbart inkludera studier som använde minst ett validerat frågeformulär grundade 

sig i Baguley et al. (2013) där det poängteras att utvärdering av tinnitus och dess 

påverkan är beroende av hur reliabla och validerade mätinstrumenten som 
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används är. Eftersom det inte finns en konsensus kring vilket mätinstrument som 

är mest kliniskt användbart (Baguley et al., 2013) valdes studier som använt minst 

ett utav de mätinstrument som kartlagts av Baguley et al. (2013) och Newman & 

Sandrigde, (2004).  

5.2 Resultatdiskussion 

Något som var genomgående för samtliga inkluderade studier var att de i flera fall 

inte presenterade effektmått i sina resultat. Resultaten skrevs istället i text, i 

synnerhet när interventionen ej gav en signifikant förbättring, något som hindrar 

möjligheten att tolka resultaten på egen hand. I Kaldo et al. (2008) presenterades 

endast effektmått för det primära utfallsmåttet. För resterande utfallsmått angavs 

behandlingseffekt i signifikans vilket gör att man inte kan veta exakt hur stark 

eller hur svag effekt interventionen hade. I Andersson, Strömgren, Ström & 

Lyttkens (2002) presenterade man inte effektmått för något av utfallsmåtten vilket 

innebär samma typ av tolkningsbegränsning.  

5.2.1 Kontrollgrupper 

I Andersson et al. (2002) jämfördes gruppen som blev behandlade med internet-

baserad KBT med en kontrollgrupp som placerades i väntelista, utan att få 

behandling. Det man bör ha i åtanke för en studie med denna typ av design är att 

man då inte kontrollerar för eventuella placeboeffekter så som positiva 

förväntningar på behandling, kontakt med terapeut eller önskan att behaga 

terapeuten (Hesser, Weise, Rief, Andersson, 2011).  

En metaanalys har gjorts med syfte att undersöka behandlingseffekterna hos 

tinnituspatienter som fick vara i en väntelistakontrollgrupp. Utfallsmåtten de 

undersökte var TRQ, TQ, THI och Tinnitus Effects Questionnaire (TEQ). Studien 

visade att patienternas tinnitusbesvär minskade om deltagarna fick vara i en 

väntelista under en kortare period (Hesser, Weise, Rief & Andersson, 2011). Det 

som då kan vara värt att ha i åtanke är att effektgapet mellan kontrollgruppen och 

behandlingsformen minskas då kontrollgruppen får en positiv effekt. 

I Kaldo et al. (2008) användes ingen kontrollgrupp alls. Vilket innebär att man 

inte helt säkert kan veta om effekterna som mättes upp för behandlingsmetoderna 

de använde beror på placeboeffekt eller en spontan minskning av symptomen. De 

menar dock att tidigare studier som använt en kontrollgrupp i väntelista inte fick 

någon lindring av tinnitusbesvär (Kaldo et al. 2008). Vilket motsäger 

metaanalysen där effekterna av tinnitusbesvär mättes upp och visade sig minska 

hos patienter som var placerade på väntelista (Hesser, Weise, Rief & Andersson, 

2011). 
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Hesser et al. (2012) använde sig av ett diskussionsforum som kontrollgrupp. 

Författarna riktar själva kritik mot denna typ av kontrollgrupp eftersom att bara 

hälften av deltagarna i kontrollgruppen var aktiva genom att skriva i forumet. 

Författarna kunde heller inte se om de som inte var aktiva tog del av det som 

skrevs där. Vilket blir ett problem när man använder kontrollgruppen för att 

kontrollera för effekter som uppstår vid uppmärksamhet och socialt stöd. I Jasper 

et al. (2014) användes också diskussionsforum som kontrollgrupp men de 

specificerar inte vad de kunde se när det gällde deltagarna i kontrollgruppen. 

Andersson, Ljótsson, & Weise (2011) berättar att effekterna av ett 

diskussionsforum tenderar att variera mycket. Diskussionsforum kan i vissa 

situationer ge positiva effekter för en betydande andel individer. Effektmåttet 

inom kontrollgruppen i Hesser et al. (2012) före till efter behandling uppnådde 

Cohens d = 0.68 på det primära utfallsmåttet THI, vilket är ett medelhögt resultat. 

När man undersöker skillnader mellan kontrollgruppen och behandlingsformerna 

i studien så var flera utfallsmått (HADS-D, PSS och ISI för IKBT samt ISI och 

QOLI för ACT) inte signifikant förbättrade jämfört med kontrollgruppen. Hesser 

et al. (2012)  belyser själva att tidigare studier (Zetterqvist et al., 2011) som använt 

denna typ av kontrollgrupp inte fått lika hög behandlingseffekt. Vilket kan vara 

viktigt att tänka på när man tolkar denna studies resultat då ett lägre effektmått för 

kontrollgruppen kan göra att fler utfallsmått blir signifikant förbättrade jämfört 

med kontrollgruppen. Effektmåttet inom kontrollgruppen före till efter 

behandling i Jasper et al. (2014) sträckte sig mellan Cohens d = -0.02 till 0.26 för 

de olika utfallsmåtten (THI, Mini-TQ, HADS, ISI och TAQ) vilket innebär ingen 

effekt till låg effekt och är betydligt lägre än behandlingsformerna i studien. Det 

visar också hur mycket effekten kan skilja mellan studier beroende på vilken 

kontrollgrupp som används. Kanske bör väntelista som kontrollgrupp undvikas i 

studier där behandlingseffekt undersöks eftersom det kan öka deltagarnas 

förväntningar och påverka studiens resultat. 

5.2.2 Patientkontakt 

I Nyenhuis et al. (2012) hade inte deltagarna som behandlades med IKBT någon 

kontakt med terapeut och deltagarna fick slutföra de olika stegen i behandlingen 

i sin egen takt. I en annan studie gjord på generaliserat ångestsyndrom 

analyserades beteendet hos terapeuter. Där fann man att en större flexibilitet i att 

slutföra övningsuppgifter från terapeuten gav ett sämre resultat på utfallet och att 

motiverande och uppmuntran hade en positiv korrelation med utfallet (Paxling et 

al. 2013). Det vill säga att i de fall där terapeuten gav patienten mer tid att arbeta 

med uppgifterna blev utfallen mindre förbättrade. Vilket tyder på att en deadline 

är en viktig del av IKBT (Andersson, Carlbring, Ljótsson, Hedman, 2013). I 
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Nyenhuis et al. (2012) fick IKBT en hög behandlingseffekt vilket också KBT i 

grupp fick. Det hade dock varit intressant att se hur mycket högre 

behandlingseffekten hade blivit för IKBT om de valde att ha kontakt med 

patienten under behandlingen samt en tydligare deadline. 

5.2.3 Mättillfällen 

Nyenhuis et al. (2012) var den enda studien som inte använde sig av ett tredje 

mättillfälle. Detta är en brist i studien då man inte vet hur bra effekterna som 

mättes upp efter behandling höll i sig över längre tid. Resterande studier använde 

sig av en uppföljningsmätning. I till exempel Kaldo et al. (2008) kunde man se att 

effekterna för två utfallsmått minskades så pass mycket att de inte längre var 

signifikant förbättrade när man jämförde utfallsmåtten innan behandling med 

resultaten från uppföljningsmätningarna. Hesser et al. (2012) redovisar också en 

minskning av effekt vid 1-årsuppföljningen. Även om önskad effekt uppnås efter 

behandling bör man vara kritisk till studier som endast undersöker före respektive 

efter behandling. Trenden av minskning i effekt mellan efter- och 

uppföljningsmätningen visar att terapi möjligen inte har en så varaktig effekt. 

Istället för att se patienten som färdigbehandlad bör kanske behandlingen 

innehålla tekniker som ger individen möjlighet att själv upprätthålla effekten som 

terapin lett till. Eventuellt kan detta göras med uppföljande samtal eller liknande. 

5.2.4 Bortfall 

SBU (2014) förklarar att det är vanligt med ett stort bortfall i studier med 

interventioner som kräver mer än att deltagarna exempelvis bara tar en tablett. De 

förklarar även problematiken med skillnad i bortfall mellan intervention och 

kontrollgrupp, i synnerhet på grund av risken att de som hoppar av gör det på 

grund av avsaknad av symptomlindring. Tidigare forskning har visat att bortfallen 

är höga för internetbaserade interventioner (Melville, Casey & Kavanagh, 2010), 

det fanns dock inga signifikanta skillnader i bortfall mellan IKBT och de 

alternativa behandlingsformerna i någon av de inkluderade studierna.  

5.2.5 Kostnadseffektivitet  

Kaldo et al. (2008) kom fram till IKBT var 1.7 gånger mer kostnadseffektivt än 

KBT i grupp i sin studie genom att titta på terapeuttid samt förändring i 

utfallsmåttet TRQ. Detta motsägs dock av Jasper et al. (2014) där den 

sammanlagda terapeuttiden blev högre för IKBT. Det framgår dock inte i Jasper 

et al. (2014) om mer terapeuttid innebar en större kostnad eller en större lindring 

i tinnitusbesvär. För att se om IKBT kan vara mer kostnadseffektivt än KBT i 

grupp behövs det ytterligare studier som utforskar detta samt eventuell 
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effektivisering av IKBT. Att en studie angav IKBT som mer kostnadseffektivt än 

KBT i grupp skulle kunna bero på att det bedrevs på ett annorlunda sätt. Faktorer 

som behandlingslängd, hur mycket patienterna uppmuntrades att skicka frågor 

och antal deltagare kan tänkas påverka kostnaden. Frågan om kostnadseffektivitet 

bör anses som viktig eftersom bristen på resurser för att utöva fullskalig KBT är 

det främsta hindret för tinnituspatienter som är i behov av behandlingen. Trots 

detta är det bara två av de fem inkluderade studierna som valt att fokusera på 

denna aspekt och det vore intressant att komplettera deras resultat med ytterligare 

forskning. 

5.2.6 Utfallsmått 

I Hesser et al. (2012) samt Jasper et al. (2014) gav IKBT ingen signifikant 

förbättring på utfallsmåttet HADS-D jämfört med kontrollgruppen. I Andersson 

et al. (2002) gav dock IKBT starkast effekt på utfallsmåttet HADS-D. Det behövs 

troligtvis fler studier för att kunna avgöra om IKBT är effektivt för att behandla 

de depressiva aspekterna hos tinnitus. På utfallsmåttet PSS som användes i en 

studie (Hesser et al., 2012) gav IKBT ingen signifikant förbättring jämfört med 

kontrollgruppen. Huruvida IKBT kan ge effekt som behandlingsmetod för 

stressrelaterade problem för tinnituspatienter behöver studeras ytterligare då det 

är svårt att dra en slutsats utifrån en enskild studies resultat. Även utfallsmåttet 

HADS-A i studien av Kaldo et al. (2008) visade ingen signifikant förbättring efter 

behandling med IKBT jämfört med kontrollgruppen. I Jasper et al. (2014) samt 

Hesser et al. (2012) gav IKBT dock signifikant förbättring på HADS-A jämfört 

med kontrollgruppen vid efter- och uppföljningsmätningarna. Även här behövs 

ytterligare forskning för att avgöra om IKBT som behandlingsmetod för 

ångestrelaterade problem för tinnituspatienter kan vara effektivt. För samtliga 

resterande utfallsmått (THI, TRQ, TQ, MINI-TQ, TAQ, ASI och QOLI) gav 

IKBT signifikant förbättring jämfört med kontrollgrupp vid samtliga mättillfällen 

i alla studier. 

5.3 Slutsats 

De studier som jämför IKBT med KBT i grupp indikerar att 

behandlingsmetoderna är likvärdigt effektiva som behandlingsmetod för personer 

med tinnitusbesvär, även om det fanns variationer i vissa utfallsmått studierna 

emellan. Beroende på hur IKBT tillämpas kan det vara mer kostnadseffektivt än 

KBT i grupp, något som dock behöver studeras ytterligare. Tydliga deadlines samt 

uppmuntran från terapeuten har tidigare visat sig vara fördelaktigt för förbättring 

i utfallsmåtten, det är dock oklart om mängden terapeuttid påverkar effekten för 

de studier som observerats. Andel bortfall, som tidigare rapporterats vara högre 



 

26 

 

för internetbaserade behandlingar visade sig inte vara större för IKBT än KBT i 

grupp i vår studie. Det är även viktigt att ha i åtanke att terapi som 

behandlingsform möjligen inte har en bestående effekt och extra åtgärder kan 

behöva sättas in för att göra resultaten bestående över tid. Valet av kontrollgrupp 

kan också ha en inverkan på studiens resultat och vilken kontrollgrupp man 

använder bör övervägas noggrant, något man även bör ha i åtanke när man jämför 

resultat mellan studier som använt olika kontrollgrupper. Studierna som 

behandlade utfallsmåtten ångest och depression (Hesser et al., 2012; Jasper et al., 

2014) fick blandade resultat. Hesser et al. (2012) behandlade utfallsmått specifikt 

för sömnproblem och stress och visade att IKBT ej gav signifikant förbättring för 

dessa. Utökad forskning behöver dock göras för att bekräfta utfallsmåtten ångest, 

depression, sömnsvårigheter och stress. Forskningsområdet för IKBT som 

behandlingsmetod för tinnitusbesvär är relativt nytt, Andersson et al. (2002) var 

den första randomiserade kontrollerade studien som publicerades. Mer forskning 

behövs därför för att kunna fastslå att IKBT är effektivt som behandlingsmetod 

för personer med tinnitus, även om de studier som granskats i denna 

litteraturstudie visar en genomgående trend för att IKBT är effektivt för en 

majoritet av de studerade utfallsmåtten. 
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