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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tinnitus drabbar 10-15 % av befolkningen. Tinnitusrelaterade symtom som 

muskelspänningar, stress, oro, koncentrationssvårigheter och sömnbesvär kan ses som orsak 

till uppkomst och följdsymtom till tinnitusbesväret. Evidens saknas för lämplig behandling. 

Avslappningsmetoder har visat ge minskade besvär. Basal kroppskännedom (BK) som 

avslappningsmetod finns ännu inte publicerad på individer med tinnitusbesvär.  

Syfte: Att undersöka om förändringar, variationer och trender inträffar och eventuellt 

sammanfaller hos individer med tinnitusbesvär vad det gäller tinnitus, relaterade symtom 

och tillfredsställelse av vald målaktivitet genom BK som avslappningsmetod. Studien syftar 

även till att undersöka om omgivningsfaktorer inträffar vid samtidig förändring av 

ovannämnda besvär samt om och hur motivation och utfallsförväntningar sammanfaller med 

utförandet av interventionen.  

Metod: A-B experimentell single-case design. Fem deltagare genomförde två veckor 

baslinjemätning och fyra veckors intervention med hembaserade BK-övningar via ljudfiler. 

Datainsamling skedde genom samtal, egenkartläggning och skattningsformulär och 

analyserades visuellt utifrån punktlinjediagram och trendlinjer.  

Resultat: Individuella variationer för samtliga variabler och deltagare. Deltagare 2 upplevde 

reducerat tinnitusbesvär och deltagare 1, 3-5 upplevde besväret oförändrat. Minskade eller 

oförändrade muskelspänningar, stress och tillfredsställelse av målaktiviteten efter avlyssning 

av ljudfilerna ses hos deltagare 1-4. Graden av motivation och utfallsförväntningar 

återspeglas i deltagarnas kommande veckas deltagande i studien.  

Slutsats: Omgivningen har inverkat hur tinnitusbesväret och relaterade symtom upplevts. 

Socialkognitiv teori ökade förståelsen för påverkande faktorer vid dataanalys. 

Tinnitusbesvärets multifaktoriella bakgrund, studiens fluktuerande resultat och 

tidsbegränsning utgör svårigheter att härleda resultatets förändringar till interventionen, 

men öppnar upp för vidare forskning.  

Nyckelord: Avslappningsmetod, beteendemedicin, fysioterapi, muskelspänningar, 

socialkognitiv teori, stress, tinnitus. 

 



ABSTRACT 

Background: Tinnitus affects 10-15 % of the population. Tinnitus-related symptoms are 

muscle tension, stress, anxiety, difficulty concentrating and sleep discomfort and can be seen 

as emergence and consequences of tinnitus. Evidence is missing for appropriate treatment. 

Relaxation methods have shown reduced inconveniences. Basic body awareness (BK) as a 

relaxation method hasn’t been published for individuals with tinnitus. 

Aim: To investigate whether changes, variations and trends occur and possibly coincide with 

individuals with tinnitus concerning tinnitus, related symptoms and satisfaction of selected 

target activity by BK as a relaxation method. The study also aims at investigating whether 

environmental factors occur when simultaneous change of the above-mentioned 

inconveniences and if and how motivation and outcome expectations coincide with the 

performance of the intervention. 

Method: A-B experimental single-case design. Five participants completed two-week 

baseline measurement and four-week intervention with home-based BK exercises through 

audio files. Data collection was through calls, self-regulation and questionnaire. Visual 

analysis by point diagrams and trend lines. 

Results: Individual variations for all variables and participants. Participant 2 experienced 

reduced tinnitus problems. Participants 1, 3-5 experienced no change. Reduced or unchanged 

muscle tension, stress and satisfaction of target activity after listening to the audio files are 

seen in participants 1-4. The degree of motivation and outcome expectations are reflected in 

the participation rate of the coming weeks. 

Conclusion: The environment has influenced how tinnitus and related symptoms are 

experienced. Social cognitive theory increased understanding of influencing factors in data 

analysis. The multifactorial background of the tinnitus disorder, the fluctuating result and 

time constraints of the study constitutes difficulties in deriving the changes of the results into 

intervention, but opens up for further research. 

Keywords: Behavioral medicine, muscle tension, physiotherapy, relaxation method, social 

cognitive theory, stress, tinnitus. 
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1 BAKGRUND  

1.1 Tinnitus  

Andersson (2000) definierar tinnitus som ”upplevelsen av ljud i frånvaro av yttre 

stimulering” (s. 7). Prevalensen för tinnitus är 10-15 % av befolkningen i västvärlden, 1-2 % 

har så påtagliga besvär att det påverkar den dagliga livsföringen. Alla kan drabbas av 

tinnitus, vanligen drabbas medelålders och äldre personer (Baguley, McFerran & Hall, 2013). 

Tinnitus är ett symtom och ingen sjukdom (Baguley et al., 2013). Tinnitusbesväret är 

vanligtvis av ringande, surrande och tjutande karaktär och kan förekomma ständigt eller 

intermittent. Tillståndet kan yttra sig bilateralt och unilateralt. Tinnitusbesväret delas 

vanligen in i två typer, vanligast är subjektiv tinnitus vilket innebär att ljudet endast kan 

höras av den drabbade själv. En annan typ av tinnitusbesvär definieras objektiv tinnitus, 

denna typ går att registrera med särskilda mätmetoder (Langguth, M Kreuzer, Kleinjung & 

De Ridder, 2013).   

Etiologin och patofysiologin bakom symtomet är ännu inte helt klarlagt. Det finns flertalet 

teorier kring patofysiologin och samtliga berör nervsystemets inverkan i olika grad till 

tinnitusupplevelsen. Somatosensoriska samt limbiska och autonoma nervsystemet är några 

utav teorierna som brukar redovisas. Somatosensoriska systemets förklaring är att systemet 

är en icke auditiv struktur som är relaterad till tinnitus. Detta p.g.a. anslutningar mellan det 

somatosensoriska systemet, cervikal- och temporomandibulära området och cochleära 

kärnorna i hjärnstammen. Afferenta fibrer vars celler har sina cellkroppar i hjärnstammen 

eller i hjärnbryggan förmedlar information till hjärnan, bl.a. uppfattningen av ljud. De 

afferenta fibrerna ansluter till centrala hörselsystemet och dorsala hörselbanskärnor i 

hjärnstammen, detta gör att det somatosensoriska systemet påverkar det auditiva systemet. 

Intensiteten och karaktären av tinnitusljudet kan därmed förändras om de afferenta fibrerna 

överaktiveras, genom t.ex. en ökad muskelkontraktion. Den andra teorin, limbiska och 

autonoma systemet reglerar hur graden av tinnitusbesväret uppfattas. Om tinnitusljudet 

associeras med irritation eller ångest vid uppkomst aktiveras det limbiska och autonoma 

nervsystemet och kan då utgöra ett tinnitusbesvär (Han, Lee, Kim, Lim & Shin, 2009). 

Psykologiska faktorer har visat sig ha en stor inverkan till besväret. Vanliga 

tinnitusrelaterade symtom är muskelspänningar i axlar, nacke och käkledsmuskulatur, 

stress, oro, koncentrationssvårigheter och sömnbesvär. Symtomen kan ses både som orsak 

till uppkomst av tinnitusbesväret och som följdsymtom och har en stor inverkan på 

livskvalitén (Langguth et al., 2013).  Pezzoli et al. (2015) beskriver också förhållandet mellan 

muskelspänningar och psykologisk komorbiditet och stärker svårigheten att klargöra vad 

som är orsaker och följder av tinnitusbesväret. 
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Tinnitusbesväret kan delas in i tre huvudgrupper utifrån möjlig orsak: hörselrelaterad, 

somatisk och ångest- och depressionsrelaterad tinnitus. Störst betydelse av svårt lidande hos 

individen ses i grupperna somatisk och ångest-depressionsrelaterad tinnitus (Holgers, 2003). 

1.1.1 Hörselrelaterad tinnitus  

Hörselnedsättning och förekomst av tinnitus har en stark koppling. En hörselnedsättning 

kan orsakas av t.ex. sjukdomar eller skador i hörselsinnets olika delar, t.ex. Ménières 

sjukdom, vestibulärt schwannom och otoskleros (Reimer, 2010). Bullerskador är den 

vanligaste orsaken till hörselnedsättning, vilket ger skador på hårcellerna i innerörat. Detta 

kan ge ett bestående besvär med en sensorineural hörselnedsättning. Sinnescellerna i 

innerörat blir då överaktiverade och signalerar ljud som hjärnan inte kan tolka, vilket kan 

vara en förklaring till tinnitusljuden (Hesse, 2016). 

1.1.2 Somatisk tinnitus 

Somatisk tinnitus orsakas av kroppslig sjukdom eller skada som inte är direkt kopplad till 

hörselsinnets olika delar. Flera studier pekar på att skador i rörelseapparaten såsom 

muskelspänningar i axlar, nacke och käkar kan vara en orsak till somatisk tinnitus (Ralli et 

al., 2017; Pezzoli et al., 2015). Spänningar i områdena kan påverka impulsöverföringen 

mellan muskel och hörselorgan och ge upphov till tinnitusbesvär enligt teorin om 

somatosensoriska systemets inverkan (Han, Lee, Kim, Lim & Shin, 2009).  

Huvudets- och nackens position kan orsaka temporomandibulära och cervikala 

spänningsbesvär. Vid en position där huvudet är framskjutet ökar muskelaktiviteten i både 

nacke- och käkledsmuskulaturen, vilket kan leda till muskelspänningar (Bjorne, 2005). För 

att skilja på somatiska och psykosomatiska faktorer till tinnitus försöker Han et al. (2009) 

förklara detta genom symtom vid uppvakning. Närvaro av tinnitus vid uppvakning kan tyda 

på somatiska faktorer. Medan psykosomatiska faktorer beskrivs genom frånvaro av tinnitus 

vid uppvakning med tillkommande besvär under dagen.  

Även stress är en utlösande faktor till överaktivitet i den temporomandibulära och cervikala 

muskulaturen, detta genom t.ex. tandgnissling och en ogynnsam hållning. Ett samband 

mellan somatisk och depressions- och ångestrelaterad tinnitus kan också urskiljas, då 

spänningsbesvär kan vara ett omedvetet uttryck för stress (Holgers, 2003). 

1.1.3 Depressions- och ångestrelaterad tinnitus 

Depressions- och ångestrelaterad sjukdom är vanligt förekommande hos individer med 

tinnitusbesvär och är ofta arbetsrelaterad. En stressig arbetsmiljö i kombination med höga 

ljud kan vara en bidragande faktor till personens mående (Holgers, 2003). 
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Socialstyrelsen (2003) definierar stress som ”Stress är organismens reaktion på obalans 

mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa” (s. 15). 

Om resurser inte finns att hantera stressorn kan detta leda till psykisk ohälsa och 

muskuloskeletala besvär (Langguth et al., 2013). 

Psykologisk och fysiologisk stress uppvisas hos individer med tinnitusbesvär. Mätningar av 

muskelaktivitet, perifera reaktioner och upplevelse av muskelspänningar har undersökts 

under stresstest. Individerna med tinnitus upplevde mer fysiologiska och psykologiska 

spänningar under varje stresstest i jämförelse med en kontrollgrupp (Heinecke, Weise, 

Schwarz & Rief, 2008). 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat paraplybegrepp då det innefattar mildare symtom av 

psykosociala påfrestningar till psykiatriska diagnoser. Psykosociala påfrestningar och 

stressrelaterade besvär har ökat under de senaste åren och kan ge oro, 

koncentrationssvårigheter, sömnbesvär och ångest (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Folkhälsomyndigheten (2017) benämner detta som nedsatt psykiskt välbefinnande och år 

2016 uppskattades 16 % av befolkningen lida av tillståndet. Ovannämnda symtom påverkas 

genom en obalans av signalsubstanserna noradrenalin och serotonin. Noradrenalin är ett 

stresshormon som ökar vid stress och psykisk ohälsa. Serotonin är en viss typ av endorfin 

som aktiverar hjärnans belöningssystem och medverkar till ett välbefinnande, denna minskar 

vid stress och psykisk ohälsa (Herbert, 1997). En lägre nivå av serotonin jämfört med 

noradrenalin påverkar hörselcentrum genom att substansernas mottagare är kopplade till 

hörselbanskärnor i innerörat och påverkar uppkomsten av tinnitusbesvär (Holgers, 2003). 

För att undersöka kopplingen mellan dessa nivåer och förekomsten av tinnitusbesvär har 

studier visat att användning av serotoningupptagshämmare (SSRI) via antidepressiva 

läkemedel rapporterats ge minskade besvär (Salvi, Lobarinas & Sun, 2009). Läkemedlet 

förstärker nervimpulser som vidarebefordras med serotonin och fördröjer dess upptag, vilket 

har en positiv påverkan på personers välbefinnande (Björklund, 2016). 

I England har en undersökning gjorts över hur personal på en hörselmottagning arbetar för 

att screena ångest och depression hos individer med tinnitusbesvär. Det framkom att 

personalen såg en psykologisk komorbiditet hos individerna. Trots detta arbetas det inte 

effektivt för att screena detta på ett validerat sätt genom frågeformulär. Undersökarna fick en 

ökad förståelse för behovet av tillämpning av ett standardiserat protokoll i praxis för vidare 

utveckling av vård och forskning av tinnitus (Hoare & Hall, 2011). 

1.2 Behandling av tinnitus 

Etiologin och den multifaktoriella bakgrunden gör det svårt att diagnosticera och behandla 

tinnitusbesvär (Langguth et al., 2013). Hoare, Kowalkowski, Kang och Hall (2011) har 

sammanställt behandlingsmetoder i en systematisk review. Det redovisas att för få studier 

och dessutom med låg bevisgrad utgör svårigheter att dra slutsatser angående effektiva 

behandlingsmetoder av tinnitus.  
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Behandlingen av tinnitus är symtomatisk och en kombination av flera olika behandlingstyper 

har visats ge störst effekt på tinnitussymtomen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) anses vara 

den mest beprövade behandlingsmetoden, både gällande psykologisk och medicinsk inverkan 

på tinnitusbesväret dock med måttlig evidens (Reimer, 2010; Hoare et al., 2011). Hoare et al. 

(2011) tar även upp flertalet studier med internetbaserad KBT på individer med tinnitus. En 

av studierna jämför internetbaserad med gruppbaserad KBT. Inga signifikanta skillnader 

kunde urskiljas mellan metoderna. Det som visades var att 38 % av deltagarna som 

genomförde internetbaserad KBT inte slutförde interventionen (Kaldo et al., 2008). I en 

ytterligare studie där bortfall på 75 % från interventionen av internetbasering förekom, 

rapporterade deltagarna att behandlingsmetoden inte var tillräckligt engagerande (Abbott et 

al., 2009). 

Övriga behandlingsformer är olika ljudbehandlingar som går ut på att maskera 

tinnitusljuden, akustisk behandling, tinnitus retraining therapy (TRT), och implantat. Det 

övergripande syftet av behandlingsmetoderna riktar sig till att skapa verktyg för att förhålla 

sig till besväret, genom acceptans och beteenden. Även avslappningstekniker används för att 

reducera muskelspänningar vid tinnitusbesvär (Reimer, 2010). Muskulära behandlingar 

genom motståndsträning av axlar, nacke och käkar framställs ha gett goda resultat genom 

minskat tinnitusbesvär och tinnitusrelaterade symtom (Ralli et al., 2017). Effekten av 

fysioterapeutisk behandling på individer med subjektiv tinnitus har sammanställts i en 

systematisk review, där manuella behandlingsmetoder och behandling genom 

träningsövningar jämfördes. Resultatet visade positiv effekt av fysioterapeutisk behandling 

vad det gäller intensiteten av tinnitusbesväret och dess svårighetsgrad. Sammanställningen 

innefattade få studier med låg bevisgrad, vilket motiverar till att framtida studier bör 

undersöka både fysioterapeutisk diagnostik och behandling av tinnitus (Michiels et al., 2016). 

Vid en jämförelse av tre olika behandlingsmetoder för individer med tinnitusbesvär 

undersöktes hanteringsträning, avslappning genom hembaserade övningar samt utbildning 

om tinnitusbesväret. Frågeformulär och självmonitorering användes som mätinstrument. 

Resultatet visade på förbättrad hantering av tinnitusbesväret och stress samt minskade 

katastroftankar. Även en ökad användning av avslappningsmetoderna kunde ses efter 

interventionen. En kombination av metoderna visade på de ovannämnda positiva effekterna 

(Kröner-Herwig, Frenzel, Frtische, Schilkowsky & Esser, 2003).  

1.3 Teoretiskt ramverk 

Beteendemedicin definieras som ”det tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och 

integration av kunskap kring psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor 

relevanta för hälsa och sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, 

etiologi, diagnos, behandling och rehabilitering” (Svensk beteendemedicinsk förening, u.å.). 

Beteendemedicin utgår från den bio-psyko-sociala modellen för sjukdom och hälsa och 

upplevelsen av sjukdom ses styras av biomedicinska, psykologiska och sociala faktorer (Suls 

& Rothman, 2004). Det centrala inom fysioterapi är rörelse, vilket utgör ett beteende. Ett 

beteende är något vi gör, tänker, känner och säger. Inom det beteendemedicinska synsättet 



 5 

ses ett beteende styras av en individs inre och yttre faktorer. Förväntningar, känslor, 

föreställningar kan vara exempel på inre faktorer, medan fysisk miljö och social omgivning 

kan vara exempel på yttre faktorer. Dessa faktorer har en stor roll inom beteendeförändring 

där tekniker kan användas för att förändra oönskade beteenden. Motivationshöjande (ökad 

kunskap om tinnitusbesväret), stödjande (egenkartläggning) och vidmakthållande 

(identifiering av eventuella problemsituationer) åtgärder inför, under och efter 

beteendeförändring kan vara exempel på tekniker (Denison & Åsenlöf, 2012). För individer 

med tinnitusbesvär kan teknikerna skapa verktyg för att förhålla sig till besväret genom 

acceptans och beteenden, då behandlingen är symtomatisk och besväret styrs bl.a. av 

psykosociala faktorer (Reimer, 2010). Ett exempel på ett beteende kan vara att undvika 

situationer där tinnitusbesväret blir mer påtagligt, exempelvis att läsa bok eller befinna sig i 

miljöer med hög ljudnivå. 

Hälsopsykologiska teorier försöker förklara hur inlärda beteenden kan analyseras djupare. 

Socialkognitiv teori (SCT) är en av teorierna och det grundläggande inom teorin är det 

kontinuerliga samspelet mellan omgivning, individ och individens beteende. Vid en 

beteendeförändringsprocess är dessa faktorer beroende av varandra (Bandura, 1986). För en 

individ med tinnitusbesvär kan tinnitusljudet, muskelspänningar och stress vara exempel på 

individfaktorer. Yttre ljud och arbetssituationen kan ses som omgivningsfaktorer och att 

undvika en situation som ökar tinnitusbesväret kan utgöra ett beteende. SCT innefattar 

centrala begrepp som har betydelse för beteendeinlärning och beteendeförändring. 

Begreppen är utfallsförväntningar, vilket kan delas upp i resultatförväntningar (förväntade 

konsekvenser av ett visst utförande), värdeförväntningar (hur viktigt utfallet är för personen 

att uppnå). Self-efficacy (tron på sin egen förmåga att klara en specifik uppgift inom en 

specifik situation), self-management (”egenvård” för att hitta verktyg för problemlösning) 

och självreglering (resurser till att själv reglera sitt beteende) (Bandura, 2004). Motivation 

beskrivs innefatta en kombination av vilja, viktighet och tron på att kunna utföra en uppgift. 

Motivation beskrivs inte som ett centralt begrepp inom SCT men har trots detta en betydelse 

för en beteendeförändring (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Självreglerande tekniker används bl.a. vid målsättning och egenkartläggning genom dagbok. 

Vid målsättning prioriteras en eller flera målbeteenden att sträva emot i 

behandlingsprocessen. Ett målbeteende utgör ett beteende i en problematisk aktivitet 

(målaktivitet) som individen vill förbättra. För en individ med tinnitusbesvär skulle det 

kunna vara att somna på kvällen. Målbeteendet kan kartläggas i en dagbok och ger 

information om hur inre och yttre faktorer varierar i dess naturliga miljö, t.ex. hur individen 

tänker inför att somna och eventuella störande ljud runtomkring (Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.4 Fysioterapeuters roll för individer med tinnitus  

”Fysioterapi syftar till att främja hälsa och minska ohälsa och lidande. Vidare syftar 

fysioterapi till att vidmakthålla eller återvinna optimal rörelse och funktionsförmåga och 

delaktighet i samhällslivet hos personer som drabbats av sjukdom eller skada” (Broberg & 

Lenné, 2017, s. 16). Detta ökar människans individuella förutsättningar till ett optimalt 
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fungerande i vardagen och en god hälsa. Fysioterapeuter som profession på 

hörselmottagningar kan ingå i hörselteam med bl.a. öronläkare, auidolog, audionom, 

psykologer och kuratorer (Hörsellinjen, u.å). Langguth (2012) belyser vikten av denna 

tvärprofessionella vård för att nå effektiv behandling av tinnitus. Fysioterapeutens roll är att 

arbeta utifrån rörelse med bl.a. fysisk aktivitet och tillämpning av beteendemedicinska 

verktyg. Verktygen kan användas till att skapa strategier för att förhålla sig till 

tinnitusbesväret. Detta genom bl.a. problemlösning, utfallsförväntningar, målsättning, 

egenkartläggning via dagbok samt information kring samverkan mellan beteenden och hälsa 

(Denison & Åsenlöf, 2012). 

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar psykisk och somatisk ohälsa, genom reducerad stress. 

Fysioterapeuter kan ge råd och verktyg gällande fysisk aktivitet och på så sätt förebygga eller 

behandla patienter som söker sjukvård med de ovannämnda besvären, orsakat av stress 

(Jonsdottir & Andersson, 2015, s. 5). Fysisk träning kombinerat med avslappningsträning har 

visat ge effekt på tinnitusbesvär, livskvalitet, koncentrationssvårigheter och sömn (Löwen-

Åberg, 2007). 

1.4.1 Basal kroppskännedom 

År 1980 infördes Basal Kroppskännedom (BK) som en fysioterapeutisk behandlingsmetod i 

Sverige, genom den svenska sjukgymnasten Gertrud Roxendal. Hon fick idén från 

rörelsepedagogen och psykoanalytikern Jacques Dropsy som på 70-talet utformade 

kroppskännedomsövningar från Tai Chi Chuan (Lundvik Gyllensten, 2001).  

BK innebär fysioterapeutiska guidade kroppsövningar utifrån ett helhetsperspektiv och 

används som avslappningsmetod. Övningarna syftar till ökad kännedom genom 

kroppsrörelser, beteenden och samspel mellan sig själv och omgivningen (Lundvik 

Gyllensten, 2001). Övningarna utförs utifrån olika utgångspositioner, vilket anpassas utifrån 

människans anatomiska rörelsemönster. Det övergripande syftet med BK är att finna en inre 

fördjupning av fysiologiska processer samt öka förmågan att känna in tyngdpunkten inom 

understödsytan. Uppmärksamheten riktas mot individens resurser och inte mot problem och 

besvär (Dropsy, 2004).  

Ett examensarbete på grundnivå har undersökt vilka patientgrupper BK har testats på genom 

en litteraturstudie. De dominerande patientgrupperna var psykiska diagnoser, 

muskuloskeletala problem och långvarig smärta. Slutsatsen var att BK bör testas på andra 

patientgrupper (Eriksson & Ingeson, 2008). Enligt författarnas vetskap finns ingen tidigare 

forskning publicerad där BK applicerats som behandling för tinnitus på varken individ eller 

gruppnivå. På individnivå har BK undersökts på personer med Posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) och visat ge förbättrad kroppsupplevelse, minskad smärta, spänning, stress och 

sömnbesvär (Blaauwendraat, Levy Berg & Lundvik Gyllensten, 2017; Stårup Madsen, 

Carlsson, Nordbrandt & Jensen, 2016). Deltagarna angav även att metoden medförde 

positiva hanteringsstrategier av PTSD (Stårup Madsen et al., 2016). På gruppnivå har BK 

undersökts på personer med spänningshuvudvärk, vad det gäller smärta och livskvalitet. 

Utfallet visade ge minskad smärta och betydligt ökad livskvalitet (Sertel, Bakar & Tarsuslu 

Simsek, 2017).  
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1.5 Problemformulering 

Tinnitusbesvär karaktäriseras som upplevelsen av ljud utan yttre stimuli och drabbar cirka 

var tionde person i västvärlden. Etiologin och patofysiologin bakom besväret är ännu inte 

helt klarlagd. Vanliga symtom är muskelspänningar i axlar, nacke och käkar, stress, oro, 

koncentrationsproblem och sömnbesvär, vilka benämns som tinnitusrelaterade symtom. 

Symtomen kan ses som både orsak och följdsymtom till tinnitusbesväret och ses styras av 

bl.a. bio-psyko-sociala faktorer. Inom beteendemedicin ses dessa faktorer styra beteenden 

och för en individ med tinnitus kan ett beteende vara att undvika tysta miljöer. Den 

hälsopsykologiska teorin SCT kan vara till hjälp att förstå tinnitusbesväret och individens 

agerande utifrån omgivningsfaktorers påverkan ytterligare. Behandlingen av tinnitus är 

symtomatisk och syftar till att skapa verktyg för att förhålla sig till besväret genom bl.a. 

hanteringsstrategier och acceptans. Evidens saknas för vilka behandlingar som bör tillämpas 

på individer med tinnitusbesvär. Tillämpning av BK som fysioterapeutisk behandlingsmetod 

på individer med tinnitusbesvär finns ännu inte publicerad, vilket gör det intressant att 

undersöka området.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om förändringar, variationer och trender inträffar och 

eventuellt sammanfaller hos individer med tinnitus vad det gäller tinnitusbesväret, dess 

relaterade symtom och tillfredsställelse av utförd målaktivitet genom BK som 

avslappningsmetod. Studien syftar även till att undersöka om omgivningsfaktorer inträffar 

vid samtidig förändring av ovannämnda besvär samt om och hur motivation och 

utfallsförväntningar sammanfaller med utförandet av interventionen.  

2.1 Frågeställningar  

 Inträffar och sammanfaller förändringar, variationer och trender över tid av 

tinnitusbesväret och tinnitusrelaterade symtom och tillfredställelse av utförd 

målaktivitet, i så fall hur och när? 

 Sammanfaller omgivningsfaktorer med eventuella förändringar av tinnitusbesväret 

och tinnitusrelaterade symtom och tillfredställelse av utförd målaktivitet, i så fall hur 

och när? 

 Sammanfaller motivation och utfallsförväntningar inför kommande vecka med 

utförandet av egenkartläggning och intervention, i så fall hur och när? 



 8 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design  

Studien är en experimentell single-case studie med AB-design och inkluderar kvantitativa 

mätmetoder (Carter & Lubinsky, 2016) och intervention med hembaserade BK-övningar via 

ljudfiler. Designen består av en baslinjeperiod, fas A, som är den inledande fasen och följs av 

fas B, interventionen. Fas A syftar till att undersöka förändringar, variationer och trender 

över tid utan någon intervention och för att se om stabiliserade värden kan uppnås innan 

interventionens start. Med stabiliserade värden menas att varje variabel tinnitusbesväret, 

muskelspänningar, stress och tillfredställelse av utförd målaktivitet är samlade var för sig 

under baslinjen. Detta möjliggör att säkrare kunna säga vad interventionens eventuella 

förändringar beror på, ljudfilerna eller andra faktorer. Fas B syftar till att undersöka 

förändringar, variationer och trender över tid med tillägg av ljudfiler med BK som 

intervention (Kazdin, 2011). Single-case design lämpade sig i studien då syftet var att 

undersöka tillämpning av BK på individnivå, då det saknas forskning kring området.  

3.2 Urval  

Studien utgår från ett bekvämlighetsurval. Rekryteringen genomfördes med hjälp av personal 

på en hörselenhet där författarna rekryterade fem deltagare som var patienter på 

hörselenheten utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier (Carter & Lubinsky, 2016). 

3.2.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Personer mellan 40-75 år med uttalade tinnitusbesvär och tinnitusljud av konstant karaktär 

samt uttalade besvär med muskelspänningar över axlar, nacke och käkar. Tillgång till 

mobil/dator med internet är också ett inklusionskriterium. Deltagaren ska inte ha genomgått 

någon behandling av tinnitusbesväret det senaste året.  

3.2.2 Beskrivning av deltagare 1 

Kvinna, 47 år och fick tinnitusbesvär för 31 år sedan. Besväret uppkom efter en 

hjärnhinneinflammation och yttrar sig som en kombination av ett konstant pip och brus. 

Hon diagnosticerades med utmattningssyndrom för två år sedan. 

Deltagaren ser en koppling mellan sitt mående och tinnitusbesvär och beskriver det själv som 

en stressrelaterad tinnitus. Deltagaren arbetar på en verkstad och beskriver mycket stress 

kring arbetssituationen. Hon upplever att arbetet leder till muskelspänningar i framförallt 

axlar och nacke och därmed ökade tinnitusbesvär. Under ledighet upplevs minskat 

tinnitusbesvär. Hon undviker miljöer med både höga och låga ljudnivåer, detta upplevs som 
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tråkigt då hon behövt minskat på stimulerande aktiviteter. Deltagaren har svårt att somna på 

kvällarna p.g.a. tinnitusbesväret och vid trötthet upplever hon ökat tinnitusbesvär. 

3.2.3 Beskrivning av deltagare 2 

Kvinna, 68 år och fick tinnitusbesvär för 18 år sedan och uppkomsten var smygande i 

samband med utmattningssyndrom. Tinnitusbesväret yttrar sig som ett konstant tjut. 

Deltagaren har ett administrativt arbete och upplever det som stressande, då 

arbetsuppgifterna är tidspressade. I samband med stress upplever hon muskelspänningar i 

axlar, nacke och käkar och därmed ökat tinnitusbesvär. Deltagaren är ljudkänslig vilket gör 

det svårt i vardagliga situationer och har svårt att somna om på nätterna p.g.a. 

tinnitusbesväret. Vid trötthet upplever hon att tinnitusbesväret ökar.  

3.2.4 Beskrivning av deltagare 3 

Kvinna, 49 år och fick tinnitusbesvär för 4 år sedan. Tinnitusbesväret uppkom i samband 

med utmattningssyndrom och är av konstant tjutande och pipande karaktär. Hon arbetar 

som sjuksköterska. Hon ser en stark koppling mellan tinnitusbesväret och det psykiska 

måendet. Deltagaren är ljudkänslig och upplever att detta leder till stress och trötthet som i 

sin tur leder till muskelspänningar och ökade tinnitusbesvär. Ljudkänsligheten gör att hon 

undviker vissa stimulerande aktiviteter. I tysta miljöer blir tinnitusbesväret mer påtagligt och 

deltagaren har svårt att somna på kvällarna. 

3.2.5 Beskrivning av deltagare 4 

Kvinna, 50 år och fick tinnitusbesvär för 6 år sedan. Besväret uppkom hastigt i samband med 

nackspärr. Tinnitusbesväret yttrar sig som ett pulserande och svischande ljud. Hon arbetar 

som sjuksköterska och upplever ökade besvär vid stress på arbetet. Under stress upplever 

deltagaren muskelspänningar men har svårt att säga om muskelspänningarna i sig ökar 

tinnitusbesväret. Den största kopplingen hon själv kan se är stressen. Deltagaren är 

diagnosticerad med Hypertyreos, vilket hon beskriver har påverkat hennes psykiska och 

fysiska mående. Deltagaren undviker stimulerande aktiviteter i tysta miljöer och har svårt att 

somna om på nätterna p.g.a. tinnitusbesväret.  

3.2.6 Beskrivning av deltagare 5 

Pensionerad kvinna, 70 år och har haft tinnitusbesvär sedan 20-30 år tillbaka. Hon kan inte 

redogöra för uppkomsten av tinnitusbesväret som yttrar sig som ett ständigt sus. För 5 år 

sedan provade deltagaren hörapparat som behandling för maskering av tinnitusljudet men 

upplevde ingen förbättring. Deltagaren beskriver muskelspänningar i axlar, nacke och käkar, 

men ser själv ingen koppling mellan spänningarna och tinnitusbesväret. Hon upplever ingen 

stress i vardagen och tycker inte att tinnitusbesväret påverkar vardagen eller sociala livet. 

Innan pensionering arbetade hon som egenföretagare, vilket inkluderade mycket resande. 

Deltagaren tar antidepressiva läkemedel för tidigare depression och upplever sig må bra. 
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3.3 Datainsamlingsmetoder 

3.3.1 Tinnitus svårighetsgradering 

Tinnitus svårighetsgradering (TSG) användes för mätning av tinnitus och tinnitusrelaterade 

symtom och är ett reliabilitets- och validitetstestat frågeformulär (bilaga A). TSG är utformat 

med tio stycken frågor där fråga ett och två graderas med intervallerna om besvären 

förekommer litet, måttligt, mycket, fullständigt eller vet ej. Resterande åtta frågor graderas 

med intervallerna aldrig, sällan, ofta, mycket ofta, alltid och vet ej. Kvantifieringen sker 

genom att varje fråga är graderad med poäng. Graderingarna summeras till en poäng, 0-40. 

Svårt lidande av tinnitus motsvarar poängen 21-40 och medelsvårt lidande motsvarar 

poängen 0-20 (Coles et al., 1991, refererad i Holgers & Juul, 2006).  

3.3.2 Numerisk skattningsskala 

Tinnitusbesväret, muskelspänningar, stress, tillfredställelse av utförd målaktivitet, 

motivation och utfallsförväntningar skattades på en validitets- och reliabilitetstestad 11-

gradig numerisk skattningsskala (NRS) (bilaga B) (Karcioglu, Topacpglu, Dikme & Dikme, 

2018). För tinnitusbesväret, muskelspänningar och stress motsvarade NRS 0 inget besvär alls 

och NRS 10 mycket besvär. För målaktiviteten, motivation och utfallsförväntningar 

motsvarade NRS 0 mycket låga och NRS 10 mycket höga. 

3.3.3 Samtalsguide, egenkartläggning och telefonsamtal  

Ett första möte användes av författarna för att inhämta bakgrundsfakta kring deltagaren. 

Deltagaren identifierade en problematisk målaktivitet p.g.a. tinnitusbesväret som önskades 

kunna utföras på ett mer tillfredsställande sätt och som förekom dagligen. Mötet utgick från 

en samtalsguide (bilaga C), se insamlade data i tabell 1. 

Två dagböcker användes i studien, en baslinjedagbok för fas A (bilaga D) och en 

interventionsdagbok för fas B (bilaga E). Det som skiljde dagböckerna åt var utförd 

intervention och skattade muskelspänningar och stress både före och efter avlyssning av 

ljudfilerna. Se tabell 1. Omgivningsfaktorer inhämtades från noteringar i båda dagböckerna 

under tankar/känslor och kommentarer. 

Telefonsamtal användes av författarna utifrån en telefonsamtalsguide (bilaga F) för 

uppföljning av utförandet samt inhämta data. Ett sista möte användes av författarna för 

inhämtning av sista data, se tabell 1.   

Tabell 1: I tabellen visas insamlade data från samtliga variabler inom de olika faserna. Antal 

mätningar av varje variabel presenteras för respektive fas.  
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3.4 Interventionen baserad på BK-ljudfiler  

Interventionen baserades på hembaserade BK-övningar via ljudfiler. Tre ljudfiler fanns att 

hämta fritt för allmänheten på nätet på hemsidan Institutet för Basal Kroppskännedom 

(IBK). Övningarna har olika längd och utgångspositioner, liggande (12.55 minuter), stående 

(10.45 minuter) och sittande (5.19 minuter). Valet av ljudfil var fritt och deltagarna i studien 

rekommenderades att på egenhand utföra övningarna en gång per dag. BK-övningarna är 

skapade av två legitimerade sjukgymnaster och lärare inom BK. Rösten är inspelad av en utav 

sjukgymnasterna där röst och språk anpassas för att skapa lugn och ett avslappnat 

sinnestillstånd för lyssnaren. Lyssnaren vägleds genom verbalt beskrivna rörelser och 

metaforer för att vara ”här och nu”. Lyssnaren arbetar utifrån sin egen funktionsnivå och 

övar på att finna sin inre mittlinje genom tyngdöverföringar. Andning och hållning är också 

centrala delar i övningarna (Institutet för basal kroppskännedom, u.å). 

3.5 Tillvägagångssätt   

3.5.1 Rekrytering 

Ett informationsbrev (bilaga G) samt intresseenkät (bilaga H) formulerades och lämnades ut 

av författarna tillsammans med personal på en informationsträff om tinnitus på en 

hörselenhet. Detta som en förfrågan för deltagande samt information om studiens upplägg. 

Fem deltagare utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier kontaktades via telefon 

efter träffen och ett möte bokades in. 
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3.5.2 Första mötet 

Första mötet med de rekryterade deltagarna inträffade en vecka innan fas A och ägde rum i 

hörselenhetens lokaler mellan en deltagare och två författare. Författarna turades om att leda 

samtalet och den som satt bredvid ställde eventuella följdfrågor vilket sågs som ett 

lärotillfälle. Varje samtal pågick i 60 minuter. Kompletterande data kring tinnitus och 

tinnitusrelaterade symtom samlades in via TSG. Efter avslutat samtal fick deltagaren med sig 

kompletterande instruktioner över hur dagboken, skattningar, ljudfilerna och telefonsamtalet 

skulle gå till under fas A och B.  

3.5.3 Baslinjefasen, fas A 

Baslinjefasen pågick under två veckors tid med upprepade mätningar. Deltagaren skattade 

dagligen i den tilldelade baslinjedagboken och författarna kontaktade deltagaren två gånger i 

veckan, måndagar respektive torsdagar via telefonsamtal för uppföljning och inhämtning av 

skattningar. TSG fylldes i och följdes upp en gång i veckan (torsdagar).  

3.5.4 Interventionsfasen, fas B 

Interventionsfasen startade direkt efter baslinjefasen med tillägg av ljudfiler och pågick 

under fyra veckor. Deltagaren följde tilldelade instruktioner för att påbörja utförandet av BK-

övningarna och varje utförande skattades i den tilldelade interventionsdagboken. Författarna 

kontaktade deltagaren en gång i veckan (måndagar) för uppföljning och inhämtning av 

skattningar. Även TSG fylldes i och följdes upp under måndagarna.  

3.5.5 Sista mötet 

Författarnas sista möte med deltagare 1-4 inföll två veckor efter interventionsfasen i 

hörselenhetens lokaler. Mötet varade i 30 minuter med samtliga. Deltagaren lämnade in all 

data och utförde skattningar samt fyllde i TSG. Deltagare 5 hade inte möjlighet att träffa 

författarna för ett sista möte och postade därför all data och de sista skattningarna och ifylld 

TSG kunde inte inhämtas.  

3.6 Dataanalys  

Insamlade data analyserades visuellt i punktdiagram för att se på förändringar, variationer 

och trender (Carter & Lubinsky, 2016). Analysen syftade till att se om de beroende 

variablerna, tinnitusbesväret, muskelspänningar, stress samt målaktivitet under fas B, 

minskat, ökat eller var oförändrat jämfört med baslinjefasens mätresultat av variabeln, med 

tillägg av den oberoende variabeln, BK-övningarna. Deltagaren är sin egen kontroll då 

respektive deltagare analyserades oberoende av övriga deltagare. Resultatet av de samlade 

värdenas riktning utgör en trend. Riktningen för trenden kan vara uppåtgående, nedåtgående 

eller oförändrad. Trendens riktning är y-axelns summa som förändras för varje förändring av 
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x-axeln. Variabiliteten visar på förändringar i data mellan individuella datapunkter i olika 

faser (Carter & Lubinsky, 2016).  

Vid visuell inspektion sätts insamlade data in i enskilda Microsoft Excel dokument för att 

skapa separata diagram för varje enskild mätvariabel. Excel är ett datorprogram för kalkyl- 

och datahanteringsuppgifter. Värdena redovisas i form av grafer med punktlinjer i diagram 

med x- och y-axel. X-axeln representerar data över tid, dvs. mättillfällen och y-axeln 

representerar skattning genom NRS av varje mätvariabel (Kazdin, 2011). Baslinjefasen och 

interventionsfasen separerades med vertikala linjer och punktlinjerna i graferna redovisades 

i olika färger för ökad tydlighet. Trendlinjer för varje enskild fas räknades ut av Excel och 

sattes ut i diagrammen, vilket anger de samlade värdenas lutning. Tinnitus och 

tinnitusrelaterade symtom skattade enligt TSG redovisas i stapeldiagram där x-axeln 

representerar mättillfällen och y-axeln TSG poäng. Första mötet, fas A och B och sista mötet 

presenterades i olika färger och separerades med vertikala linjer. Omgivningsfaktorer 

jämfördes med inhämtade skattningar av variablerna i dagboken för att se hur och när de 

sammanföll i tid.  

3.7 Etiska överväganden  

Etiska principer i studien följs enligt Helsingforsdeklarationen och praxis (CODEX, 2017). 

Ett godkännande för genomförande av studien har inhämtats av verksamhetschef på 

hörselenheten. Informationsbrevet som lämnades ut till deltagarna innehöll en presentation 

om studiens syfte och hur den praktiskt skulle genomföras. Information om frivilligt 

deltagande tydliggjordes och rätt till avbrytande utan motivering. Materialet hanterades 

konfidentiellt och på ett säkert sätt så att obehöriga inte kunde ta del av dem. Materialet som 

samlades in om deltagarna avidentifierades i studien vilket minimerade risken att kunna 

härleda deras personuppgifter till dem. Deltagarna utsattes inte för någon risk med själva 

deltagandet i sig. Dock riktades uppmärksamheten till deltagarens besvär genom bl.a. 

skattningar, detta kunde eventuellt leda till att de fick ökade besvär och kan då ses som en 

risk med att delta. Informationen i informationsbrevet tydliggjordes vid första mötet med 

deltagaren för att inte eventuella missförstånd skulle uppstå.  

4 RESULTAT 

Alla deltagare fullföljde studien. En deltagare saknar prioriterad målaktivitet och endast få 

skattade värden av övriga variabler inhämtades. Deltagaren beskrivs som deltagare 5 och 

data presenteras endast i löpande text. Data för deltagare 1-4 presenteras med figurer och 

löpande text. 
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4.1 Deltagare 1 

4.1.1 Tinnitusbesvär 

Under fas A avläses en svagt nedåtgående trend, - 0,1 steg per mätning, dvs. minskat 

tinnitusbesvär (figur 1). Samlade värden avläses under de tre första mätningarna under fas B, 

sista skattningen visar på en markant ökning av tinnitusbesväret. En stigande trend för 

perioden med 1,5 steg per mätning avläses, dvs. ökat tinnitusbesvär. 

 

Figur 1: Tinnitusbesvär under fas A och fas B. NRS 0 anger inget alls och 10 anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.1.2 Muskelspänningar 

Stor variation av muskelspänningar ses under fas A med en relativt stabil trend, - 0,0022 steg 

per mätning dvs. minskad grad av muskelspänningar (figur 2). Under fas B fortsätter värdena 

fluktuera. Lägre skattning av muskelspänningar efter avlyssning jämfört med före visar vid 

de flesta tidpunkter minskade besvär. Under fas B ses minskade muskelspänningar, en 

nedåtgående trend, - 0,0145 steg per mätning före avlyssning och efter avlyssning ses en 

uppåtgående trend, 0,023 steg per mätning. 

 

Figur 2: Muskelspänningar under fas A och fas B. NRS 0 anger inget besvär alls och 10 anger mycket 

besvär. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 
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4.1.3 Stress 

Figur 3 visar på stor variation i stressnivå under fas A och en nedåtgående trend, - 0,2835 

steg per mätning, dvs. minskad stress. Däremot visar fas B på ökad stress. Trenden före och 

efter avlyssning av ljudfilerna följs parallellt. Före avlyssning sker en stigning med 0,1396 och 

efter avlyssning 0,1336 steg per mätning. De flesta tidpunkter visar på minskade besvär efter 

avlyssning. 

 

Figur 3: Stress under fas A och fas B. NRS 0 anger inget besvär alls och 10 anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.1.4 Tillfredsställelse av utförd målaktivitet 

Figur 4 presenterar tillfredställelse av utförd målaktivitet, att somna på kvällen. 

Fluktuerande värden under både fas A och B avläses. En uppåtgående trend under fas A, 

0,3187 steg per mätning, dvs. ökad tillfredställelse av utförandet. Däremot ses en minskad 

grad av tillfredställelse under fas B, nedåtgående trend, - 0,1078 steg per mätning. 

 

Figur 4: Tillfredsställelse av utförd målaktivitet under fas A och fas B. NRS 0 anger inte alls 10 anger 

mycket bra. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 
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4.1.5 Tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, skattad enligt TSG 

Figur 5 presenterar poängen för TSG under första mötet, fas A och B samt sista mötet. Viss 

variation av poängen avläses genom högre poäng vid första och sista mötet. Besvären skattas 

som svårt lidande till medelsvårt lidande i jämförelse med fas A och B. Under både fas A och 

B infaller poängen konstant inom medelsvårt lidande, dvs. poäng 20. 

 

Figur 5: TSG poäng under första mötet, fas A, fas B och sista mötet. Poängen 40 motsvarar svårt 

lidande av tinnitusbesvär och poängen 20 motsvarar medelsvårt lidande av tinnitusbesvär. 

4.1.6 Skattade variablers central- och spridningsmått, deltagare 1 

Tabellen nedan presenterar insamlade data över deltagarens skattade variabler för de olika 

faserna. 

Tabell 2: Centralmått (median) och spridningsmått (min- och maxvärde) presenteras för respektive 

fas. 

 

4.1.7 Sammanställd analys av tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, deltagare 1   

I dagboken under tankar/känslor samt kommentarer beskrev deltagaren mående, 

arbetssituationen, familjelivet, yttrande av tinnitusbesväret samt kommentarer kring 

målaktiviteten utförligt. Deltagarens höga motivation och utfallsförväntningar (tabell 2) 

återspeglades i utförandet av interventionen då hon lyssnade till ljudfilerna 28 av 28 gånger, 

varav 22 gånger liggande, 4 gånger sittande och 2 gånger stående. Vid ökad trötthet och gott 
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mående upplevdes målaktiviteten, att somna på kvällen, gå bättre och vid ökat tinnitusbesvär 

noterades en lägre tillfredställelse av målaktiviteten enligt dagboken. Muskelspänningar och 

stress förändrades samtidigt oavsett ökning eller minskning under fas A och B. Vid höga 

värden av muskelspänningar och stress noterades ökat tinnitusbesvär samt oro och ökad 

trötthet. Vid oförändrade och ökade besvär av både muskelspänningar och stress efter 

avlyssning av ljudfiler noterades nedsatt koncentration, detta kan ses bl.a. vid mättillfälle 15 

och 27 i figur 2 och 3. Samtliga variabler tinnitusbesväret, muskelspänningar, stress och 

tillfredställelse av målaktiviteten förändrades till det sämre med tiden vid samtidig notering 

om oro och stress i privatlivet och kring arbetssituationen vilket kan ses som påverkande 

omgivningsfaktorer.  

Enligt figur 5 sjönk poängen av skattad tinnitus och tinnitusrelaterade symtom från första 

mötet till fas A vilket sammanfaller i tid med minskade muskelspänningar. Under fas B sjönk 

TSG poängen från 17 till 16 vilket sammanfaller i tid med minskad grad av tinnitusbesvär. 

Från sista mätningen i fas B till det sista mötet sker en minskning av tinnitusbesväret, 

muskelspänningar och stress men en ökad poäng i TSG. Totalt sett sjönk poängen från svårt 

till medelsvårt lidande. 

Under sista mötet mellan författarna och deltagaren framkom att tinnitusbesväret upplevdes 

som oförändrat. Deltagaren upplevde heller inte att tinnitusbesväret hängde samman med 

muskelspänningar och stress. Däremot upplevdes ett samband mellan muskelspänningar och 

stress. Deltagaren beskrev ökad tillfredställelse av målaktiviteten då hon somnade fortare på 

kvällarna. Dagboken tycktes medföra en ökad kontroll över tinnitusbesväret. Deltagaren 

berättade att hon under första veckan av fas A påbörjade träning hos sjukgymnast 2 ggr/v för 

rörlighet i nacke, axlar och rygg. Deltagaren uttryckte sig mer avslappnad med studiens gång 

och hon tänkte fortsätta med ljudfilerna. 

4.2 Deltagare 2 

4.2.1 Tinnitusbesvär 

Fas A visar på en nedåtgående trend, - 0,4 steg per mätning dvs. minskat tinnitusbesvär 

(figur 6). Tinnitusbesväret ökar i fas B genom en uppåtgående trend, 1,1 steg per mätning. 

Varierande värden ses i båda faserna. 
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Figur 6: Tinnitusbesvär under fas A och fas B. NRS noll anger inget alls och tio anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.2.2 Muskelspänningar 

Fas A visar på fluktuerande värden och minskade muskelspänningar genom en nedåtgående 

trend, - 0,3538 steg per mätning (figur 7). Relativt samlade värden ses under fas B. Trenden 

före och efter avlyssning följer varandra. En något mer uppåtgående trend före avlyssning, 

0,0217, och efter avlyssning 0,0046 steg per mätning, dvs. ökade muskelspänningar. 

 

Figur 7: Muskelspänningar under fas A och fas B. NRS noll anger inget besvär alls och tio anger 

mycket besvär. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.2.3 Stress 

Under fas A ses en minskad stressnivå genom en nedåtgående trend med - 0,4264 steg per 

mätning (figur 8). Relativt samlade värden under fas B och lägre värden anges efter 

avlyssning av ljudfilerna. Trenden före och efter avlyssning följer varandra och visar på en 

ökad stressnivå. En något mer uppåtgående trend ses före avlyssning, 0,0206, och efter 

avlyssning 0,0081 steg per mätning. 
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Figur 8: Stress under fas A och fas B. NRS noll anger inget besvär alls och tio anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.2.4 Tillfredsställelse av utförd målaktivitet 

Avsaknad tillfredställelse av utförd målaktivitet, att somna om på natten ses under hela fas A 

(figur 9). Fluktuerade värden och en ökad tillfredsställelse av utförandet avläses under fas B 

genom en stigande trend med 0,0881 steg per mätning. Vid mättillfälle 26 under fas B ses en 

markant förändring där tillfredställelsen sjunker till NRS 0 från tidigare och efterkommande 

höga skattningar. 

 

Figur 9: Tillfredsställelse av utförd målaktivitet under fas A och fas B. NRS noll anger inte alls tio 

anger mycket bra. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.2.5 Tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, skattad enligt TSG 

Figur 10 presenterar poängen för TSG under första mötet, fas A och B samt sista mötet. 

Poängen för samtliga mätningar faller in under medelsvårt lidande. Högsta poäng ses vid 

första mötet, följt av en minskning i poäng i fas A och B med viss variation.  
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Figur 10: TSG poäng under första mötet, fas A, fas B och sista mötet. Poängen 40 motsvarar svårt 

lidande av tinnitusbesvär och poängen 20 motsvarar medelsvårt lidande av tinnitusbesvär. 

4.2.6 Skattade variablers central- och spridningsmått, deltagare 2 

Tabellen nedan presenterar insamlade data över deltagarens skattade variabler för de olika 

faserna. 

Tabell 3: Centralmått (median) och spridningsmått (min- och maxvärde) presenteras för respektive 

fas. 

 

4.2.7 Sammanställd analys av tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, deltagare 2   

I dagboken under tankar/känslor samt kommentarer noterades fritidsaktiviteter, ledighet, 

mående och arbetssituationen. Deltagarens höga motivation och utfallsförväntningar (tabell 

3) återspeglades i hennes utförande av interventionen. Enligt dagboken lyssnade deltagaren 

till ljudfilerna 27 av 28 gånger, varav 25 gånger sittande och 2 gånger liggande. 

Tillfredställelse av målaktiviteten var under fas A konstant NRS 0, vilket skiljer sig från fas B 

där tillfredsställelsen ökade betydligt, enligt figur 9. Enligt dagboken ses inte ökad 

tillfredställelse av målaktiviteten ske samtidigt som minskade muskelspänningar och stress. 

När en markant förändring av tillfredsställelsen sjunker till NRS 0 vid mättillfälle 26 i figur 9 

skedde ingen samtidig notering i dagboken. Vid ledighet noterades något minskade 

muskelspänningar och stress. Muskelspänningar och stress ses i dagboken följa varandra, 

oavsett minskade eller ökade besvär. I figurerna 7 0ch 8 ses även trendlinjerna under fas B 
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sammanfalla. Sammantaget visade fas A på minskade tinnitusbesvär, muskelspänningar och 

stress men ökade under fas B, enligt figur 6, 7 och 8. Arbetssituationen nämndes vid samtliga 

telefonsamtal och noterades i dagboken som besvärlig och stressande under båda faserna. 

Stressen på arbetet kan ses som en påverkande omgivningsfaktor och sammanfaller med 

ökade besvär av ovannämnda variabler.  

Enligt figur 10 sjönk poängen av skattad tinnitus och tinnitusrelaterade symtom från första 

mötet till fas A, medan tinnitusbesvär, muskelspänningar och stress ökade. TSG poäng 

sammanfaller i tid under fas A med de ovannämnda variablerna, dvs. minskade besvär. 

Under fas B sjönk poängen medan de övriga variablerna ökade. Ökad tillfredställelse av 

målaktiviteten och poängen i TSG sammanfaller i tid under fas B. Poängen i TSG ökade från 

sista mätningen i fas B till det sista mötet, medan skattningar av tinnitusbesvär minskade och 

oförändrade skattningar av muskelspänningar och stress. 

Under sista mötet mellan författarna och deltagaren framkom att hon uppmärksammat att 

avslappning reducerade hennes tinnitusbesvär, muskelspänningar och stress. Deltagaren 

beskrev ett samband mellan tinnitusbesväret och muskelspänningarna, hon upplevde mindre 

tinnitusbesvär när hon kände sig avslappnad. Deltagaren upplevde det som skönt att ta sig 

tid för avslappning och har lärt sig hantera tinnitusbesväret bättre. Målaktiviteten upplevdes 

oförändrad. Vid interventionens två sista veckor påbörjade deltagaren en KBT-kurs och 

upplevde det passa henne bättre än ljudfilerna då hon upplevde sig kunna använda KBT 

verktygen på ett enklare sätt.  

4.3 Deltagare 3 

4.3.1 Tinnitusbesvär 

Samlade värden av tinnitusbesväret ses under både fas A och B (figur 11). Minskat 

tinnitusbesvär avläses under fas A genom en nedåtgående trend, - 0,6 steg per mätning. 

Fortsatt nedåtgående trend ses under fas B, - 0,1 steg per mätning.  

 

Figur 11: Tinnitusbesvär under fas A och fas B. NRS noll anger inget alls och tio anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 
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4.3.2 Muskelspänningar 

Fas A visar på samlade värden och minskade muskelspänningar genom en nedåtgående 

trend, - 0,1912 steg per mätning (figur 12). Under fas B ses avsaknad av skattningar under 

flertalet tillfällen, övriga värden är relativt samlade, bortsett från mättillfälle 34 där en 

markant ökning av muskelspänningar ses. Ökad grad av muskelspänningar ses före och efter 

avlyssning av ljudfiler genom parallella trendlinjer. En stigning på 0,01 före avlyssning och 

0,012 steg per mätning ses efter avlyssning. 

 

Figur 12: Muskelspänningar under fas A och fas B. NRS noll anger inget besvär alls och tio anger 

mycket besvär. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.3.3 Stress 

Under fas A ses samlade värden och en ökad stressnivå, uppåtgående trend med 0,0593 steg 

per mätning (figur 13). Vid tre mättillfällen ses ingen stress alls. Under fas B ses avsaknad av 

skattningar under flertalet tillfällen och relativt samlade värden. Uppåtgående trend ses före 

avlyssning, 0,0099, för att sedan minska genom en nedåtgående trend, - 0,0098 steg per 

mätning efter avlyssning.  

 

Figur 13: Stress under fas A och fas B. NRS noll anger inget besvär alls och tio anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 
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4.3.4 Tillfredsställelse av utförd målaktivitet 

Under fas A ses samlade värden av tillfredsställelse av utförd målaktivitet, att somna på 

kvällen (figur 14). Minskad tillfredställelse ses under fas A genom en nedåtgående trend, - 

0,0286 steg per mätning. Flertalet höga skattningar av tillfredställelse ses under fas B med en 

markant avvikande skattning under mättillfälle 32. Tillfredställelsen ökar under denna fas 

genom en uppåtgående trend, 0,1043 steg per mätning.  

 

Figur 14: Tillfredsställelse av utförd målaktivitet under fas A och fas B. NRS noll anger inte alls tio 

anger mycket bra. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.3.5 Tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, skattad enligt TSG, deltagare 3 

Figur 15 presenterar poängen för TSG under första mötet, fas A och B samt sista mötet. 

Poängen vid första mötet, fas A och de två första mätningarna under fas B faller in inom svårt 

lidande. Under B fasens två sista mätningar ses poängen sjunka till medelsvårt lidande. Vid 

sista mötet avläses en ökad poäng men kvarstående medelsvårt lidande.  

 

Figur 15: TSG poäng under första mötet, fas A, fas B och sista mötet. Poängen 40 motsvarar svårt 

lidande av tinnitusbesvär och poängen 20 motsvarar medelsvårt lidande av tinnitusbesvär. 
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4.3.6 Skattade variablers central- och spridningsmått, deltagare 3 

Tabellen nedan presenterar insamlade data över deltagarens skattade variabler för de olika 

faserna. 

Tabell 4: Centralmått (median) och spridningsmått (min- och maxvärde) presenteras för respektive 

fas. 

 

4.3.7 Sammanställd analys av tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, deltagare 3   

I dagboken under tankar/känslor noterades mående och fritidsaktiviteter. Deltagarens 

motivation och utfallsförväntningar har fluktuerat under studiens gång (tabell 4), hon 

lyssnade till ljudfilerna 22 av 28 gånger varav 14 gånger liggande och 8 gånger sittande. Vid 

låg motivation saknades värden för muskelspänningar och stress i dagboken. Vid höga 

muskelspänningar noterades samtidig huvudvärk och nacksmärta och tydliggjordes vid 

mättillfällena 30-34 (figur 12). Markant minskad tillfredsställelse av målaktiviteten ses vid 

mättillfälle 32 i figur 14, samtidigt som muskelspänningar skattades högt. Vid ökade besvär 

noterades samtidigt hemmiljön som stökig vilket kan antas varit en bidragande 

omgivningsfaktor. Hög tillfredsställelse av målaktiviteten sammanfaller med låg stressnivå 

och muskelspänningar, enligt dagboken. Trendlinjerna visar på ökad tillfredställelse av 

målaktiviteten samt minskade tinnitusbesvär (figur 14, 11) medan muskelspänningar och 

stress är relativt oförändrade. 

Från första mötet till fas A ökade poängen genom en poäng av skattad tinnitus och 

tinnitusrelaterade symtom medan tinnitusbesväret, muskelspänningar och stress minskar 

eller är oförändrade (figur 15). Under fas A ses minskat tinnitusbesvär och muskelspänningar 

sammanfalla med minskade TSG poäng. Under fas B sammanfaller poängen i tid med 

minskat tinnitusbesvär, stress och målaktivitet. Ökad poäng i TSG vid sista mötet 

sammanfaller i tid med ökat besvär av samtliga variabler vid sista mätningen från fas B. 

Under sista mötet mellan författarna och deltagaren framkom att deltagaren blivit 

uppmärksammad på hur samtliga besvär förändrades i olika situationer. Överlag upplevde 

deltagaren oförändrat tinnitusbesvär. Deltagaren upplevde ljudfilerna som korta och tråkiga, 

men kände sig trots detta mer avslappnad när hon lyssnat till dem. Deltagaren beskrev en 

medvetenhet om att hon får minskade muskelspänningar och stress genom avslappning, men 

har svårt att ta sig tiden att slappna av. Målaktiviteten upplevdes förbättrad, då hon somnade 

fortare och tankarna inför att somna hade förändrats.  



 25 

4.4 Deltagare 4 

4.4.1 Tinnitusbesvär 

Under fas A ses en variation av tinnitusbesväret och ett minskat besvär genom en 

nedåtgående trend, - 0,2 steg per mätning (figur 16). Samlade värden ses under fas B med en 

stigande trend, 0,3 steg per mätning, dvs. ökat tinnitusbesvär. 

 

Figur 16: Tinnitusbesvär under fas A och fas B. NRS noll anger inget alls och tio anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.4.2 Muskelspänningar 

I figur 17 ses något mer fluktuerande värden under fas A i jämförelse med fas B. Fas A visar 

på minskade muskelspänningar genom en nedåtgående trend, - 0,2352 steg per mätning. 

Muskelspänningarna minskar även i fas B både före och efter avlyssning av ljudfiler. Före 

avlyssning avläses trenden till - 0,116 och efter avlyssning - 0,0839 steg per mätning. 

 

Figur 17: Muskelspänningar under fas A och fas B. NRS noll anger inget besvär alls och tio anger 

mycket besvär. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 
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4.4.3 Stress 

Under fas A ses stora variationer i stressnivå (figur 18). En markant ökad stress vid 

mättillfällena 8-10 mellan föregående och efterkommande låga värden. Nedåtgående trend, - 

0,2374 steg per mätning avläses under fas A, dvs. minskad stress. Stressnivå fortsätter 

minska under fas B både före och efter avlyssning av ljudfilerna. Trenden före avlyssning, - 

0,1088 och efter - 0,1017 steg per mätning. 

 

Figur 18: Stress under fas A och fas B. NRS noll anger inget besvär alls och tio anger mycket besvär. 

Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 

4.4.4 Tillfredsställelse av utförd målaktivitet 

Fas A visar på stor variation av tillfredsställelse av utförd målaktivitet, att somna om på 

natten (figur 19). Tillfredställelsen ökar under fas A genom en uppåtgående trend, 0,3934 

steg per mätning. Under fas B ses något mindre fluktuerande värden med en stabil trend.  

  

Figur 19: Tillfredsställelse av utförd målaktivitet under fas A och fas B. NRS noll anger inte alls tio 

anger mycket bra. Trendlinjer för respektive fas visualiserad med streckad linje. 
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4.4.5 Tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, skattad enligt TSG 

Figur 20 presenterar poängen för TSG under första mötet, fas A och B samt sista mötet. 

Samlade poäng ses mellan samtliga mätningar. Vid första mötet faller poängen in inom svårt 

lidande och resterande mätningar faller in inom medelsvårt lidande.  

 

Figur 20: TSG poäng under första mötet, fas A, fas B och sista mötet. Poängen 40 motsvarar svårt 

lidande av tinnitusbesvär och poängen 20 motsvarar medelsvårt lidande av tinnitusbesvär. 

4.4.6 Skattade variablers central- och spridningsmått, deltagare 4 

Tabellen nedan presenterar insamlade data över deltagarens skattade variabler för de olika 

faserna. 

Tabell 5: Centralmått (median) och spridningsmått (min- och maxvärde) presenteras för respektive 

fas. 

 

4.4.7 Sammanställd analys av tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, deltagare 4   

I dagboken noterades tid för när deltagaren vaknade under nätterna, arbetssituationen och 

ledighet. Deltagarens höga motivation och utfallsförväntningar (tabell 5) återspeglades i 

utförandet av interventionen då hon lyssnade till ljudfilerna 27 av 28 gånger varav 26 gånger 

liggande och 1 gång stående. Under vardagar och vid ökad stress på arbetet rapporterades 

ökade muskelspänningar, stress och minskad tillfredställelse av målaktiviteten, det ses tydligt 

vid mättillfälle 22 i figur 17, 18 och 19. I dagboken noterades att, ju senare deltagaren 
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vaknade på morgonen desto högre tillfredställelse av målaktiviteten. Ledighet och låg 

stressnivå sammanföll enligt dagboken. Dock noterades denna förändring under ledighet inte 

sammanfalla med muskelspänningar och tillfredsställelse av målaktiviteten. Trendlinjerna 

för muskelspänningar och stress visar på minskade besvär (figur 17 och 18). Målaktiviteten 

förefaller vara oförändrad enligt trendlinjen (figur 19) och tinnitusbesväret ökar (figur 16). 

Stress på arbetet sammanfaller med ökade besvär och kan ses som en påverkande 

omgivningsfaktor för deltagaren.  

Från första mötet till första mätningen i fas A minskar skattad tinnitus och tinnitusrelaterade 

symtom (figur 20) och sammanfaller med minskat tinnitusbesvär och stress. Under fas A ses 

minskat tinnitusbesvär, muskelspänningar och stress och ökad tillfredsställelse av 

målaktivitet samtidigt som oförändrade TSG poäng. Minskade muskelspänningar och stress 

ses under fas B och sammanfaller med lägre poäng. Vid de två sista mättillfällena sjunker 

poängen under denna fas. Det som påverkar poängen är svaren på frågorna ”Hur mycket 

obehag orsakar tinnitus dig när du är vaken och vistas i tyst miljö? samt ”Hur ofta har du 

svårt att somna om p.g.a. tinnitus?”. Vid sista mötet ökar poängen i TSG från sista mätningen 

i fas B medan samtliga skattade variabler var oförändrade.  

Under sista mötet mellan författarna och deltagaren framkom att hon genom dagboken fått 

tydligare bild över vad som påverkade hennes tinnitusbesvär, muskelspänningar, stress och 

målaktivitet. Tinnitusbesväret och målaktiviteten beskrevs oförändrade efter studien. 

Deltagaren upplevde ljudfilerna som ett bra sätt att slappna av men hade önskat att de var 

mer lättillgängliga, på så vis att inte behöva ta fram telefonen på natten vid svårigheter att 

somna om.  

4.5 Deltagare 5 

4.5.1 Skattade variablers central- och spridningsmått, deltagare 5 

Tabellen nedan presenterar insamlade data över deltagarens skattade variabler för de olika 

faserna. 

Tabell 6: Centralmått (median) och spridningsmått (min- och maxvärde) presenteras för respektive 

fas. 
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4.5.2 Sammanställd analys av tinnitus och tinnitusrelaterade symtom, deltagare 5   

I dagboken under tankar/känslor noterades mående och tinnitusbesvär. Deltagaren skattade 

hög motivation i fas A och något medelhög i fas B. Utfallsförväntningarna skattades 

genomgående lägre (tabell 6). Deltagaren saknade en prioriterad målaktivitet och i dagboken 

saknades skattningar av övriga variabler under flertalet tillfällen. Under fas A, trots avsaknad 

av målaktivitet finns skattningar med konstant NRS 0 i dagboken. Muskelspänningar 

skattades till NRS 2, vid 5 tillfällen till NRS 1 och vid ett tillfälle till NRS 0 under fas A. Stress 

skattades till NRS 5 ett tillfälle, NRS 2 två tillfällen och NRS 0 vid 5 tillfällen. Vid 

förekommen stress noterades oro i samband med mörkerkörning, irritation och ökat 

tinnitus-sus i dagboken och mörkerkörning kan ses som påverkande omgivningsfaktor. 

Under fas A ses muskelspänningar och stress inte sammanfalla. Under vecka två under fas B 

saknades skattningar av samtliga variabler p.g.a. utlandsresa. Även i denna fas fanns 

skattningar av målaktivitet, som vid 4 tillfällen skattades till NRS 0. Vid 11 tillfällen skattades 

muskelspänningar och stress. Vid två tillfällen före avlyssning av ljudfiler skattades 

muskelspänningar till NRS 1 och till NRS 0 efter avlyssning av ljudfiler. De övriga tillfällena 

skattades muskelspänningar till NRS 0 före och efter avlyssning. Vid ett tillfälle skattades 

stress både före och efter avlyssning till NRS 4 och mycket tinnitus-sus noterades samtidigt. 

Övriga 10 tillfällen skattades grad av stress före och efter avlyssning till NRS 0. Överlag 

beskrev deltagaren sig vara lugn och avslappnad under fas B enligt dagboken. TSG poängen 

sjönk från 16 till 7 med tiden och faller in inom medelsvårt lidande.  

Det sista telefonsamtalet under fas B blev det sista ”mötet” mellan författarna och deltagaren. 

Under samtalet framkom att deltagaren inte upplevt någon förändring av tinnitusbesväret. 

Deltagaren beskrev sig själv som mer avslappnad och mindre spänd än innan studien. Hon 

berättade även att hon kunde koppla bort uppmärksamheten helt och hållet från 

tinnitusbesväret under utlandsresan.    

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Tinnitusbesväret förefaller vara svårt att påverka med BK-övningar via ljudfiler då resultatet 

visar på stora variationer. Endast deltagare 2 upplevde reducerat tinnitusbesvär vid sista 

mötet medan deltagare 1 och 3-5 upplevde det som oförändrat.  

Resultatet för deltagare 1-4 visar överlag på minskade eller oförändrade muskelspänningar 

och stress efter avlyssning av ljudfilerna jämfört med före. De fluktuerande värdena visar inte 

på någon varaktig förändring. Den prioriterade målaktiviteten för deltagare 1-4 visar på stora 

variationer och verkar varit svår att påverka med BK-övningar via ljudfiler. För samtliga 

deltagare hann inte stabiliserande värden uppnås under fas A och stora variationer påvisas 
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för alla variabler under båda faser. Deltagare 1 och 2 påbörjade under studiens gång annan 

behandling för muskelspänningar och tinnitusbesväret vilket bör beaktas vid avläsning av 

resultaten. 

Graden av motivation och utfallsförväntningar verkar haft betydelse för deltagarnas 

utförande av egenkartläggning och intervention. Egenkartläggningen som självreglerande 

teknik har deltagare 1-4 upplevt ge ökad förståelse av påverkande faktorer till 

tinnitusbesväret. Resultatet har visat att för deltagare 1, 2 och 4 har stress kring arbetet haft 

en stor negativ inverkan till hur tinnitusbesväret upplevdes och för deltagare 3, hemmiljön. 

För deltagare 5 var det oro kring mörkerkörning som påverkade tinnitusbesväret till det 

sämre. 

5.2 Resultatdiskussion 

Vid avläsning av hur resultatet av samtliga variabler sammanfaller med varandra bör 

beaktning tas vid jämförelsen med tinnitusbesväret då tinnitusbesväret skattades vid fyra 

tillfällen till skillnad mot muskelspänningar, stress och tillfredställelsen av målaktiviteten 

som skattades 28 gånger under fas B. Denna skillnad ökar svårigheten att dra slutsatser kring 

hur tinnitusbesväret förändras samtidigt som övriga variabler (Carter et al., 2016). För att 

öka förutsättningarna av att kunna dra slutsatser hade det varit lämpligt att använda sig av 

samma antal mättillfällen. Detta valdes bort för att avleda uppmärksamheten något från det 

primära tinnitusbesväret.  

I resultatet påvisades ökade respektive minskade besvär utifrån trendlinjerna. Dock sker det i 

vissa fall väldigt små förändringar i lutningarna, vilket gör att det inte riktigt går att uttala sig 

om dessa förändringar och resultatet blir då inte kliniskt signifikant. Klinisk signifikans 

anger huruvida resultatet har en klinisk betydelse, dvs. om behandlingen haft en inverkan på 

besväret eller om effekten beror på behandlingen (Carter et al., 2016). Hos deltagare 3 

påvisas det att resultatet av de marginella förändringarna i trendlinjerna av tinnitusbesväret, 

muskelspänningar och stress (figur 11, 12, 13) inte blir kliniskt signifikanta.  

I vissa fall förekom det att deltagarna upplevde påverkan av BK övningarna t.ex. minskade 

besvär medan resultatet i figurerna visade något annat, t.ex. ökade besvär. Upplevelser 

baseras på tidigare erfarenheter detta skulle kunna förklara deltagarnas upplevelser av 

resultatet. Upplevelserna av resultatet som deltagare 1 beskrev efter studien stämde inte 

överens med hennes mätresultat (figur 1-4). Deltagaren beskrev tinnitusbesväret som 

oförändrat, målaktiviteten som förbättrad och upplevde sig mer avslappnad, medan 

trendlinjerna visar på ökade besvär för samtliga variabler. Deltagare 2 upplevde 

målaktiviteten som oförändrad vilket inte stämmer överens med figur 9 som visar på ökad 

tillfredsställelse av målaktiviteten. Deltagare 3 och 4 upplevde tinnitusbesväret som 

oförändrat. Trendlinjerna i figur 11 och 16 visar på en förändring av ett skalsteg vilket gör att 

det inte blir kliniskt signifikant. Interventionens längd kan ses som för kort för inverkan på 

det mångåriga besväret för deltagare 1 och 5. Tidigare erfarenheter kan ha inverkat när de vid 

sista mötet beskrev sina upplevelser av hur besvären förändrades under studien. En annan 

förklaring för deltagare 1 kan vara hennes tydliga fluktuerande värden som ses från dag till 



 31 

dag som kan ha inverkat, då det inte blir någon stabil förändring och då inte heller upplevs 

som förändrat.  

Resultatet visar på att mätinstrumentet TSG inte är känsligt för förändring då graderingen av 

resultaten enbart utgörs av två steg, medelsvårt och svårt lidande vilket försvårar tolkningen 

och klassificeringen av tinnitusbesvärets svårighetsgrad. En testmetods känslighet bedöms 

genom sannolikheten för positivt testresultat när positivt är det korrekta resultatet (Carter et 

al., 2016). För deltagare 4 sågs missvisningen tydligt då tolkningen av lidandet förändrades 

från svårt till medelsvårt genom en poäng vilket inte blir kliniskt signifikant. Resultatet blev 

också missvisande för deltagare 5 med låga poäng som graderades medelsvårt lidande, 

samtidigt som poängen för deltagare 1 mestadels hamnade kring 20 och inom samma 

gradering.  

Deltagare 1-4 hade sömnbesvär och deltagare 1 och 3 hade att somna på kvällen som 

prioriterad målaktivitet medan deltagare 2 och 4 hade som prioriterad målaktivitet att somna 

om på natten. Sömnbesvären kan hänga ihop med en uttalad neuronaktivitet i 

hörselväggarna under sömnen p.g.a. att det auditiva systemet kontinuerligt övervakar 

ljudmiljön (Han et al., 2009). En bra sömn underlättar påfrestningar och hantering av stress 

dagen därpå (Brydolf, 2017). Att prioritera sömnen som målaktivitet var därför viktigt för 

deltagare 1-4, då fysiologisk och psykologisk stress är vanliga bidragande faktorer till ökad 

tinnitus (Heinecke et al., 2008). Sömnbesvär, stress och depression kan även leda till 

ljudkänslighet och är vanligt förekommande hos individer med tinnitus (Baguley et al., 

2013). Uppkomsten av tinnitusbesväret för deltagare 2 och 3 var i samband med 

utmattningssyndrom som medförde ljudkänslighet. Samtliga deltagare beskrev ett samband 

mellan det psykiska måendet och tinnitusbesväret. Sambandet mellan psykiska måendet och 

tinnitusbesväret finner stöd i forskning som visar på att vid nedsatt psykiskt mående ses 

lägre nivå av serotonin som är nära kopplat till hörselbanskärnorna och kan i sin tur orsaka 

uppkomst av tinnitus (Herbert, 1997; Hoare & Hall, 2011). Arbetsrelaterad stress förekom 

hos deltagare 1, 2 och 4 och medförde ökade tinnitusbesvär. Holgers (2003) betonar att det 

psykiska måendet och arbetet har ett tydligt samband. Stress kan också medföra 

muskoskeletala besvär och psykisk ohälsa (Langguth et al., 2013). 

Motivation och utfallsförväntningar styr bl.a. utförandet till en uppgift 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Denison & Åsenlöf, 2012) och verkar haft betydelse i 

deltagarnas utförande av egenkartläggning och intervention. Positiva utfallsförväntningar 

kan vara avgörande för ett utfall (Bandura, 1986). Begreppet utfallsförväntningar kan delas 

upp i resultat- och värdeförväntningar. I studien har inte uppdelningen använts vid 

skattningarna, vilket gör att författarna inte kan precisera vad förväntningarna av ljudfilerna 

handlar om. Drivs utförandet av en tro om att ljudfilerna kommer att minska besvären eller 

är det relevansen av att uppnå minskade besvär som driver utförandet? Dagboken och 

målsättning som självreglerande tekniker har hos deltagare 1-4 varit till hjälp då det 

rapporterats att de uppmärksammat hur besvären påverkats i olika situationer (Denison & 

Åsenlöf, 2012).  

Genom den grundläggande principen i SCT som är det kontinuerliga samspelet mellan 

omgivning, individ och individens beteende (Bandura, 1986) kan teorin hjälpa författarna att 
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förstå individens besvär i dess sammanhang utifrån resultatet. Omgivningsfaktorers 

påverkan verkar haft stor betydelse till hur tinnitusbesväret förändrats och upplevts samt hur 

individen därefter agerat i olika situationer hos samtliga deltagare. I situationer där 

tinnitusbesväret blev mer påtagligt förekom ett undvikande beteende hos deltagare 1, 3 och 4. 

Deltagare 1 beskrev återkommande oro och stress kring arbete och familj vilket är 

omgivningsfaktorer och hon undvek både miljöer med hög och låg ljudnivå då dessa gav ökat 

tinnitusbesvär. Stress på arbetet var en central omgivningsfaktor för deltagare 2 som 

påverkade tinnitusbesväret och som även ledde till spänningar. En omgivningsfaktor för 

deltagare 3 var hemmiljön. Hon påverkades negativt i tinnitusbesväret när det var högljutt 

och stökigt hemma och positivt när det var lugnare. Hon undvek stimulerande aktiviteter 

med hög ljudnivå. Deltagare 4 beskrev stress i samband med arbetet och kan ses som den 

mest påverkande omgivningsfaktorn, hon undvek främst tysta miljöer p.g.a. tinnitusbesväret. 

Oro vid mörkerkörning var en tydlig omgivningsfaktor för deltagare 5 som påverkade 

tinnitusbesväret till det sämre. 

5.2.1 Resultatdiskussion, deltagare 1   

Vid avläsning av resultatet för deltagaren bör det beaktas att hon påbörjade rörelseträning 

för nacke, axlar och rygg under studiens gång vilket kan ha påverkat resultatet. Somatiska 

besvär visar på en högre grad av tinnitus och rörelseträning har i en studie visat sig reducera 

tinnitusbesväret och dess relaterade symtom (Ralli et al., 2017). Författarna har i efterhand 

insett att detta borde varit ett exklusionskriterium för att säkra mätreliabiliteten. Dock visar 

resultatet för samtliga variabler ökade besvär vilket gör resultatet svårttolkat.   

Deltagaren beskrev sitt tinnitusbesvär som en koppling med arbetet och det psykiska 

måendet, vilket kan vara en eventuell förklaring till deltagarens sammanfallande ökade 

besvär under fas B. Samtidigt som de ökade besvären kommenterades försvårande 

omständigheter i privatlivet och arbetssituationen i dagboken, så som stress, höga ljud och 

irritation på arbetet och oro angående privatlivet. 

5.2.2 Resultatdiskussion, deltagare 2   

Deltagaren påbörjade en KBT-kurs de två sista veckorna av interventionen vilket bör beaktas 

vid avläsning av resultatet. KBT är den mest effektiva behandlingen för individer med 

tinnitus (Hoare et al., 2011) och kan därmed ha påverkat resultatets reliabilitet. Författarna 

bör haft detta i åtanke vid rekryteringen som skedde på en informationsträff om tinnitus där 

KBT erbjöds. Tinnitusbesväret, muskelspänningarna och stressen minskade under fas A och 

ökade under interventionen, dock visade muskelspänningar och stress på marginell ökning. 

Förändringen blir svårtolkad, hade det sett annorlunda ut om KBT-kursen inte hade 

påbörjats? Att deltagaren påbörjade en ytterligare behandling kan tyda på en stor vilja och 

tro om att få minskade besvär. Att uppnå minskade besvär kan ha varit en bidragande faktor 

till deltagarens högt skattade motivation och utfallsförväntningar till utförandet i denna 

studie, då dessa begrepp driver ett beteende (Young, Plotnikoff, Collins, Callister & Morgans, 

2014). Deltagaren upplevde att KBT passade henne bättre på så vis att det gav fler 

hanteringsstrategier till tinnitusbesväret och en annan typ av avslappningsmetod som var 
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mer lättillgänglig än ljudfilerna. Utifrån KBTs upplägg och deltagarens upplevelser blev det 

tydligt att fler behandlingsmetoder bör tillämpas i kombination med varandra, vilket också 

Reimer (2010) belyser. Tekniker för beteendeförändring som appliceras av fysioterapeuter i 

kombination med BK skulle kunna utgöra bra verktyg för att förhålla sig till tinnitusbesväret. 

Strategier för motivationshöjande, stödjande och vidmakthållande kan vara exempel på 

tekniker (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Målaktiviteten nådde en golveffekt i fas A för att sedan i fas B visa på markant ökad 

tillfredställelse. Kompletterad information bör ha samlats in då målaktiviteten är svårtolkad 

och författarna har ingen riktig uppfattning om vad som skedde från att vara konstant NRS 0 

till att skattas högre med tiden.  

5.2.3 Resultatdiskussion, deltagare 3   

Deltagaren hade genomgående samlade värden av samtliga variabler vilket kan tolkas på 

olika sätt. Antingen är det så besvären har yttrat sig eller så kan skattningarna tänkas skett 

slentrianmässigt utifrån motivation och utfallsförväntningar då dessa inte skattades så högt. 

Det framkom även att hon inte tyckte om ljudfilerna, detta tillsammans med låg motivation 

och utfallsförväntningar kan ha gjort att det vid vissa tillfällen under interventionen saknades 

data, då Young et al. (2014) beskriver att motivation och utfallsförväntningar driver ett 

beteende. 

Målaktiviteten att somna på kvällen upplevde deltagaren gå bättre. När detta diskuterades 

vid sista mötet blev deltagaren överraskad då hon uppmärksammade att hon inte längre 

funderar över hur det ska gå att somna. Deltagaren hade som rutin att lyssna på ljudfilerna 

precis innan hon skulle somna vilket kan vara en förklaring. Det kan även handla om en 

beteendeförändring. Deltagarens tankar och känslor (inre faktorer) har förändrats vid 

samtidigt tillägg av ljudfiler (yttre faktor). Faktorerna tillsammans ses enligt det 

beteendemedicinska synsättet styra ett beteende (Denison & Åsenlöf, 2012).  

5.2.4 Resultatdiskussion, deltagare 4   

Deltagaren har genomgående skattat högsta motivation och utfallsförväntningar. När 

motivationen vid ett tillfälle sjönk till NRS 9 upplevde hon sig ha svårt att somna om på 

natten. Trots en väldigt låg tillfredställelse av utförd målaktivitet förändrades motivation 

marginellt. Deltagarens förväntningar av ljudfilerna kan ha drivit hennes utförande, då 

föreställningar om konsekvenser driver ett beteende (Bandura, 1986). Det var viktigt för 

henne att försöka minska besvären och avslappning upplevde deltagaren som en bra metod. 

Deltagaren önskade en mer lättillgänglig avslappningsmetod som skulle kunna hjälpa henne 

att somna om på natten, då ingen förändring upplevdes av målaktiviteten i studien. En sådan 

metod skulle kunna vara progressiv avslappning vilket innebär att man lär sig skillnaden 

mellan en spänd respektive avslappnad muskel (Blomberg, 2004). En liknande typ av 

avslappning förekommer i ljudfilerna men verkar inte medfört ett inlärt beteende till att 

kunna utföra rörelserna på egen hand utan ljudfiler. Att deltagaren upplevde målaktiviteten 

som oförändrad är förståeligt då figur 19 visar på fluktuerande värden, trenden är stabil men 
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motsäger den förändring som faktiskt skedde från natt till natt. I kontrast till upplevelsen av 

oförändrad målaktivitet förändrades TSG poängen till det bättre i frågorna rörande tysta 

miljöer och att kunna somna om. Den arbetsrelaterade stress som Holgers (2003) beskriver 

ses tydligt hos deltagaren då stressnivån ökar markant från söndag till måndag samtidigt som 

tillfredställelsen av målaktiviteten minskar. 

5.2.5 Resultatdiskussion, deltagare 5   

Deltagaren skattade låga utfallsförvätningar genomgående vilket kan haft att göra med att 

hon inte upplevde något större tinnitusbesvär och därför ingen tro på utfallet av ljudfilerna. 

Positiva utfallsförväntningar kan vara avgörande för ett utfall (Bandura, 1986). Motivationen 

skattades däremot högt i fas A och medelhögt i fas B. Här kan socialt önskvärd bias 

förekommit då deltagaren var mån om att ”hjälpa” författarna i och med deltagandet (Carter 

et al., 2016). Det mångåriga tinnitusbesväret kan gjort att deltagaren lärt sig hantera besväret 

och dess bidragande faktorer. Deltagaren har förmodligen hittat egna verktyg och strategier 

för problemlösning i olika situationer. Bandura (2004) beskriver self-management som 

”egenvård” för problemlösning. I samband med pensioneringen upplevde deltagaren en 

lugnare vardag detta kan medverkat till ett lägre besvär då tinnitusbesväret ofta är relaterat 

till stress och arbete (Holgers, 2003). Enligt skattningar i dagboken ses förekommen stress 

och samtidigt noterades irritation och ett ökat tinnitus-sus. Detta kan härledas till teorin om 

det limbiska och autonoma nervsystemets inverkan. Systemet associerat med det psykiska 

måendet reglerar uppfattningen av tinnitusbesväret (Han et al., 2009). Detta kan även skett 

under utlandsresan när deltagaren upplevde sig tillfreds och kunde koppla bort 

tinnitusbesväret helt och hållet. Herbert (1997) förklarar serotoninnivåernas medverkan till 

välbefinnande. Antidepressiva läkemedel ger också minskade tinnitusbesvär (Salvi et al., 

2009) vilket kan vara en annan möjlig förklaring. Författarna har insett i efterhand att 

medicinering borde varit ett exklusionskriterium. Deltagaren hade inte de vanligaste 

tinnitusrelaterade symtomen och upplevde överlag inga större bekymmer vilket gör att det 

heller inte blir så konstigt att hon hade svårt att identifiera en problematisk målaktivitet. 

Trots detta, skattade deltagaren konstant NRS 0 vilket blir svårtolkat för författarna. I och 

med att det saknades mycket data kan inga närmre slutsatser dras. Hade författarna träffat 

deltagaren en sista gång hade kompletterad information kunna inhämtats angående 

dagbokens otydliga och sparsamma information. 

5.3 Metoddiskussion 

Då ingen tidigare forskning finns kring huvudområdet valdes en single-case design. Designen 

lämpade sig utifrån studiens syfte och frågeställningar, då syftet var att undersöka eventuella 

förändringar, variationer och trender av de beroende variablerna vid samtidigt tillägg av den 

oberoende variabeln hos enskilda individer över tid (Kazdin, 2011). En svaghet av att 

undersöka få deltagare samt enskilda individer är att resultatet inte blir generaliserbart, detta 

är dock inte syftet med en single-case design. Generalisering handlar om i vilken grad 

mätresultatet kan överföras till en population och benämns extern validitet. En typ av 

generalisering kan vara möjlig vid denna typ av design och benämns ”case-by-case 
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generalizability” (Carter et al., 2016). Detta menas att resultatet kan tillämpas kliniskt vid 

liknande fall. Noggrann beskrivning av individen ökar förutsättningarna för denna typ av 

generalisering. Att kunna generalisera ett mätresultat ökar reliabiliteten i en studie. Intern 

validitet handlar om huruvida interventionen orsakar förändring av de beroende variablerna 

(Carter et al., 2016). En hembaserad intervention kan ses som ett hot mot den interna 

validiteten, då utomstående faktorer utom författarnas kontroll kan påverka utförandet av 

BK-övningarna. Att utföra BK-övningarna tillsammans med exempelvis en fysioterapeut 

skulle vara fördelaktigt då fysioterapeuten kan vara med och stötta genom korrigering och 

vägledning samt minimera eventuella påverkbara omgivningsfaktorer. Telefonsamtalen från 

författarna syftade bl. a till stöttning och vägledning för att eventuellt minimera påverkbara 

faktorer. Faktorer som kan påverka den interna validiteten kan t.ex. vara mognad och 

historia dvs. förändringar och händelser hos individen under studiens gång (Carter et al., 

2016). I studien stärks den interna validiteten genom att deltagaren utförde upprepade 

skattningar av de beroende variablerna över tid och är därmed sin egen kontroll och 

eventuella påverkbara faktorer reduceras till viss del.  

AB-design valdes utifrån studiens syfte och innefattar en baslinjemätning (A) och 

intervention (B). Baslinjemätningens längd sattes av författarna i förväg till två veckor och 

var densamma för samtliga deltagare. En felkälla i detta var att värdena inte hann stabiliseras 

innan interventionens start. En längre baslinjemätning hade varit önskvärt då denna syftar 

till att uppnå stabiliserade värden innan interventionens start. Detta ökar möjligheten till att 

säkrare kunna säga vad interventionens eventuella förändringar beror på (Kazdin, 2011), 

ljudfilerna eller andra faktorer. För att stärka detta ytterligare, förutsatt att beroende 

variabeln återfår baslinjemätningens utfall utan intervention, hade det varit av intresse att 

tillägga en ytterligare baslinjemätning efter interventionsfasen vilket då utformar en ABA-

design (Kazdin, 2011). Författarna hade om det funnits mer tid valt att utföra interventionen 

på minst 6 veckor med längre BK-övningar, då det anses öka reliabiliteten av mätresultaten 

p.g.a. mer insamlade data över en längre tid. En längre intervention hade förhoppningsvis 

också medfört en klinisk betydelse av BK, då 4 veckor kan ses som för kort tid att nå någon 

förändring. Även längden på ljudfilerna kan ses som för korta att nå någon förändring. 

Längden på ljudfilerna varierade från 5.19 – 12.55 minuter vilket utmanar den kliniska 

betydelsen av BK. BK bör utföras minst 1 timme 2-3 gånger i veckan för att nå någon effekt 

(Roxendal, 1985, refererad i Stårup Madsen et al., 2016). Dessa ovannämnda svagheter i 

studien utgör svårigheter att uttala sig om vad förändringarna, variationerna och trenderna 

beror på.  

Bekvämlighetsurval ansåg författarna var lämpligt utifrån tillgängligheten av deltagare och 

studiens inklusionskriterier. Vid en tidsbegränsad studie kan ett sådant urval vara en fördel 

medan en nackdel kan bli att få delar av populationen endast presenteras och gör det därför 

svårt att senare tillämpa på en större population (Carter et al., 2016). Författarna har 

beskrivit deltagarna noga för att öka förutsättningarna att kunna tillämpa resultatet kliniskt. 

Informationsträffen som användes för att rekrytera deltagare sågs fördelaktig då deltagaren 

fick träffa författarna. Första mötet valdes att hållas i hörselenhetens lokaler med respektive 

deltagare för att skapa trygghet då samtliga kände till lokalen sedan tidigare. Författarna 

ansåg även detta som mer professionellt än att hålla mötet på högskolan. Under samtalet där 
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syftet var att samla in bakgrundsinformation kring varje deltagare, användes i största mån 

öppna frågor för att få utförliga svar. Samtalsledare delades upp mellan författarna vilket kan 

ha påverkat deltagarens svar på frågorna p.g.a. att författarnas olika personligheter kan ha 

spelat in. I och med studiens design sågs inte uppdelningen av samtalsledare som en stor bias 

då syftet inte var detsamma som i en kvalitativ metod, då detaljerad information om 

upplevelser och uppfattningar inte var väsentligt här (Carter et al., 2016). Samtalet syftade 

enbart till insamling av bakgrundsinformation.  

I och med att författarna använde sig av kvantitativa mätmetoder utformades värden i 

kvantiteter vilket gav konkreta svar. De kvantitativa mätmetoderna kompletterades med 

kvalitativa frågor utifrån en samtalsguide för att få ut ytterligare information kring varje 

enskild deltagare. Syftet med de kvalitativa frågorna var enbart insamling av bakgrundsfakta 

av deltagarna, då en kvantitativ metod inte utgör möjligheten till detaljerad information 

p.g.a. kvantiteter (Carter et al., 2016). En kvalitativ studie hade gett en mer detaljerad analys 

av exempelvis tankar och känslor kring besväret, detta kan vara av intresse för att få en ökad 

kännedom kring vad som styr besväret och hur det kan angripas. I kvalitativa studier 

analyseras data t.ex. genom kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod som skapar 

tolkningsmöjligheter för författarna. Tolkningarna kan bli till en nackdel om information 

omformuleras och tappar det väsentliga budskapet (Graneheim & Lundman, 2004). Detta 

dilemma ställs inte denna studie inför på samma sätt. 

I resultatet valdes muskelspänningar, stress och målaktivitet som skattades dagligen att 

presenteras i linjediagram p.g.a. dess stora mängd insamlade data. Att presentera 

tinnitusbesväret i linjediagram trots färre antal mätningar valdes p.g.a. att den tillsammans 

med muskelspänningar, stress och målaktivitet är de centrala variablerna i studien. TSG 

fylldes i en gång i veckan och gjorde sig därför visuellt tydligare i stapeldiagram. 

Trendlinjerna i linjediagrammen förtydligade om besvären ökade, minskade eller var 

oförändrade inom respektive fas, då trendlinjer anger de samlade värdenas lutning (Kazdin, 

2011). För att öka tydligheten över eventuella förändringar valde författarna att redovisa 

samtliga variablers central- och spridningsmått samt presentation av motivation och 

utfallsförväntningar i en tabell. Om författarna hade analyserat resultatet var för sig kunde 

det blivit till en nackdel då visuell analys utgörs av en subjektiv tolkning. Därför valde 

författarna att analysera resultatet tillsammans för att stärka reliabiliteten. 

Tinnitus är svårt att mäta objektivt då det är ett subjektivt symtom. För att få en uppfattning 

av lidandet och svårighetsgraden används vanligen självskattningsskalor. TSG valdes i 

studien då frågeformuläret ger en bra överblick över en individs tinnitusbesvär och 

tinnitusrelaterade symtom. Det finns ett flertal skattningsskalor relaterat till tinnitus och de 

flesta är på engelska, t.ex. Tinnitus Questionnaire, Tinnitus Disability Questionnaire och Pain 

Disability Questionnaire (Kröner-Herwig et al., 2003). Författarna valde just TSG för att 

formuläret är utformat på svenska, reliabilitets- och validitetstestad och innehåller det mest 

väsentliga utifrån studiens syfte (Coles et al., 1991, refererad i Holgers & Juul, 2006). 

Deltagarna skattade grad av muskelspänningar, stress och tillfredsställelse av målaktiviteten 

dagligen i en dagbok. Att inhämta data på detta sätt kan utgöra både för- och nackdelar. Att 

skattningar förekom dagligen ses som en fördel, då det eventuellt gav ett säkrare svar genom 
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att deltagaren mindes sitt besvär (minnesbias) och såg skattningarna tydligt framför sig i 

dagboken. Dock kan socialt önskvärd bias ha förekommit, vilket menas att skattning sker 

utifrån vad deltagaren tror att undersökaren önskar (Carter et al., 2016). Det kan även 

förekommit att deltagarnas skattningar skedde slentrianmässigt, vilket ses som en nackdel 

och ett hot mot mätreliabiliteten och den interna validiteten. Samtliga variabler skattades 

genom NRS. Skalan är endast validitets- och reliabilitetstestad för olika typer av 

smärtupplevelser (Karcioglu et al., 2018) och inte på de variabler som används i studien. 

Författarna valde trots detta skalan då den är lättförståelig och kan användas både verbalt 

och skriftligt, vilket var fördelaktigt då data insamlades via telefonsamtal och dagbok. Under 

studiens gång upptäcktes en förvirring kring skattad tillfredställelse av utförd målaktivitet, 

samt motivation och utfallsförväntningar då skalorna var omvända i jämförelse med övriga 

skattningsskalor. Författarna kontrollerade att deltagarna var införstådda med detta för att 

säkra upp mätreliabiliteten. Detta kan även skapa en visuell förvirring vid avläsning av 

figurerna för läsaren, då en uppåtgående trend för tillfredställelse av målaktiviteten betyder 

en förbättring. I tabellen där motivation och utfallsförväntningar presenteras anger NRS 0 

mycket låga och NRS 10 mycket höga. 

Dagbokens innehåll lades upp utifrån SCT, då det grundläggande i teorin är samspelet mellan 

omgivning, individ och beteende (Bandura, 1986) och dessa områden har visat sig ha 

påverkan på en person med tinnitusbesvär (Holgers, 2003). Omgivningsfaktorer fångades in 

genom dagboken under tankar/känslor och kommentarer, telefonsamtalen, första och sista 

mötet. Beteendet kartlades genom tillfredsställelse av målaktiviteten och resterande 

skattningar utgjorde individens fysiologiska och psykologiska faktorer. Denison och Åsenlöf 

(2012) beskriver målsättning som en åtgärd, vilket målaktiviteten kan användas som. I denna 

studie har målaktiviteten använts som en mätvariabel för att se om förändring i 

tillfredsställelse sammanfaller med BK-övningarna. Trots att målaktiviteten använts som en 

mätvariabel i studien kan den likväl fungerat som en åtgärd. Även BK-övningarna utgår likt 

SCT från det grundläggande tankesättet kring samspelet mellan bio-psyko-sociala faktorerna, 

då BK-övningarna ger en ökad kroppskännedom genom kroppsrörelser, beteenden och 

samspel mellan sig själv och omgivningen (Lundvik Gyllensten, 2001). 

Hembaserade BK-övningar kan utgöra en risk då metoden kan ses som oengagerande, 

författarna kan heller inte med säkerhet veta om deltagaren utförde övningarna. Kaldo et al. 

(2008) och Abbott et al. (2009) har undersökt internetbaserad KBT, ett stort bortfall 

förekom i båda studierna. Det rapporterades att deltagarna tyckte att denna 

behandlingsmetod inte var tillräckligt engagerande. Risken kan ha minimerats i denna studie 

genom att deltagaren kontaktades varje vecka via telefonsamtal. Uppföljning kan bidra till 

deltagarens upprätthållande och motivation (Ogden, 2012) till fortsatt utförande av 

ljudfilerna. Valet av att använda ljudfiler som intervention och inte gruppträffar gjordes dels 

för att författarna var tidsbegränsade, deras okunskap om att leda grupp i BK och att 4 av 5 

av deltagarna var i arbetsför ålder och då även de tidsbegränsade. En fördel för deltagaren 

och författarna med att utföra ljudfilerna hemifrån var att det inte ställdes krav på plats och 

tid för utförandet. Att välja plats och tid själv kan medfört att deltagaren lättare kunde ta sig 

tiden till att lyssna på ljudfilerna och på så vis medfört att mycket data insamlades. Studiens 

reliabilitet utmanades då deltagaren redan under första mötet med författarna fick tillgång 

till ljudfilerna. Detta kan medfört att deltagaren börjat med ljudfilerna innan interventionen, 
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trots instruktioner av författarna. Genom de kontinuerliga telefonsamtalen försökte detta 

kontrolleras, men kan trots detta ändå inte helt säkerhetsställas.  

5.4 Etikdiskussion 

Innan studiens start identifierade författarna ett etiskt dilemma som skulle kunnat uppstå, 

vilket var att de dagliga skattningarna som utfördes av deltagarnas besvär av 

muskelspänningar, stress och tillfredsställelse av målaktiviteten hade kunnat 

uppmärksamma deras problem ytterligare och medfört eventuella ökade besvär. För att 

kunna besvara studiens syfte valdes ändå dessa skattningar. Fokus på det primära 

tinnitusbesväret avleddes något genom att endast skatta grad av besväret under 

telefonsamtalen. Deltagarna var väl införstådda med det eventuella etiska dilemmat som 

kunde uppstått innan valet av deltagandet. Författarna kan inte uttrycka sig om det 

förutspådda dilemmat uppstod eller inte. Det framkom av samtliga deltagare att dagboken 

var ett bra verktyg som medförde ökad förståelse av påverkande faktorer i vardagen. Tydliga 

instruktioner angående studiens upplägg och dagböcker gavs i åtanke att bespara deltagarens 

tid. Även upplägget med hembaserade BK-övningar besparade deltagarens tid.  

Informationsträffen där författarna presenterade studien och lämnade förfrågan till 

deltagande kan dels ses som en risk, då det kan uppfattas svårt att säga nej till fysiska 

personer. Presentationen kan även ses som en trygghet för deltagaren då denne får ett 

ansikte av författarna. Författarna tydliggjorde rätten till avbrytande för att minimera risken.  

Deltagarna benämns 1-5 i studien vilket minimerar risken för igenkännande för läsaren. Vid 

sista mötet framkom det av deltagare 1 och 2 att de påbörjat en annan typ av behandling 

under studiens gång. I efterhand har författarna förstått att det borde varit med som ett 

exklusionskriterium. Om det framkommit att de påbörjat behandling under studiens gång 

hade det av etiska skäl varit svårt att förhindra deltagarna att utföra behandlingen utifrån 

rätten till självbestämmande (CODEX, 2017).  

5.5 Slutsats 

Resultatet visar på stora variationer mellan och inom respektive deltagares resultat och en 

tydlig förändring förefaller vara svårt att uppnå utifrån studiens längd för samtliga variabler 

genom hembaserade BK-övningar via ljudfiler. Grad av muskelspänningar, stress och 

tillfredsställelse av målaktiviteten visar överlag på minskade eller oförändrade besvär efter 

avlyssning av ljudfilerna jämfört med före och ingen varaktig förändring kan urskiljas p.g.a. 

de fluktuerade värdena. Omgivningsfaktorer har haft stor betydelse för hur tinnitusbesväret 

och relaterade symtom förändrats och upplevts och hur individen därefter agerat i olika 

situationer. Socialkognitiva teorin anser därför författarna är lämplig att anknyta resultaten 

till, då omgivningsfaktorer noterats samtidigt som förändringar av tinnitusbesväret och 

relaterade symtom. Socialkognitiva teorin innefattar även självreglerande tekniker och i 

studien har det framkommit att teknikerna lett till en ökad förståelse hos deltagarna av 

påverkande omgivningsfaktorer till tinnitusbesväret. 
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För att ge säkrare resultat borde andra behandlingar parallellt med BK via ljudfiler ha 

uteslutits. Tidigare forskning visar på att den multifaktoriella bakgrunden gör det svårt att 

behandla tinnitusbesväret med en enskild insats vilket avspeglas i det svårtolkade resultatet. 

5.6 Klinisk betydelse och vidare forskning   

Resultatet påvisar i studien att tinnitusbesväret och relaterade symtom är svårt att påverka 

då de styrs av flertalet faktorer. Resultatet ger ändå en fingervisning för vidare forskning då 

det blir tydligt att fler tekniker tillsammans behöver användas för att behandla 

tinnitusbesväret och behandlingen bör vara individanpassad. Studiens resultat bör utvecklas 

och kompletteras genom fler och större studier med mer insamlade data kring 

tinnitusbesväret, längre intervention och längre BK-övningar, för att eventuellt nå någon 

reducering av besvären. Interventionens innehåll bör innefatta utbildning angående besväret 

och hanteringsstrategier utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt, då besväret ses styras av bio-

psyko-sociala faktorer. Det skulle även vara fördelaktigt att utföra BK-övningarna 

tillsammans med fysioterapeut, som stöd och ökad förståelse till övningarna. I vidare 

forskning skulle föreslagna metoder kunna tillämpas i en single-case studie med kvantitativa 

mätmetoder på individnivå för att utveckla forskningsområdet. 
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BILAGA A 

TINNITUS SVÅRIGHETSGRADERING  
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BILAGA B 

SKATTNINGSSKALOR  

 

Hur	gick	genomförandet	av	målaktiviteten	igår?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur	mycket	muskelspänningar	har	jag	just	nu?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur	mycket	stress	känner	jag	just	nu?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skattningar	vid	telefonsamtalet

Hur	mycket	tinnitusbesvär	har	jag	just	nu?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur	skattar	du	dina	förväntningar	av	deltagandet	inför	kommande	vecka?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur	motiverad	är	du	att	genomföra	nästa	vecka?	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mycket	

låg	

Mycket	

hög	

Inget	

alls

Mycket	

besvär	

Mycket	

bra
Inte	alls

Inget	

alls

Mycket	

besvär

Ingen	

alls

Mycket	

besvär	

Mycket	

låga	

Mycket	

höga
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BILAGA C 

SAMTALSGUIDE 

  

 Kön, ålder? 

 När uppkom din tinnitusdiagnos? 

 Har du någon sjukdomshistoria som kan relateras till dina tinnitusbesvär? 

 Hur yttrar sig din tinnitus? (tjutande, ringande, susande) 

 Kan du beskriva hur du påverkas av dina tinnitusbesvär i vardagen? 

 Hur mycket påverkas du av dina tinnitusbesvär (ljuden) på en skala 0-10? Där 0 är 

inget alls och 10 är mycket besvär. 

 Hur mycket påverkas du av dina muskelspänningar på en skala 0-10? Där 0 är inget 

alls och 10 är mycket besvär. 

 Hur mycket påverkas du av din stress relaterat till tinnitus på en skala 0-10? Där 0 är 

ingen alls och 10 är mycket besvär. 

 Hur ser din fysiska aktivitet ut? 

 Hur ser ditt sociala liv ut? (arbete, familj, vänner, fritid) 

 Finns det någonting i din vardag som du skulle vilja klara av att göra som du inte kan 

göra idag pga. dina tinnitusbesvär? 

o Om ja, prioritera den aktivitet som är svårast för dig att utföra. 

 Vad har du för förväntningar av deltagandet i studien? 

 Hur motiverad är du att delta i studien? 

Eventuella följdfrågor som kan tänkas uppstå och användas under intervjun 

 På vilket sätt menar du? 

 Hur tänker du då? 

 Kan du utveckla och förklara mer? 

 Hur ofta? 
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BILAGA D 

BASLINJEDAGBOK  
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BILAGA E 

INTERVENTIONSDAGBOK  
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BILAGA F 

TELEFONSAMTAL  

 

 Hur mycket tinnitusbesvär har du just nu, på en skala 0-10? Där 0 är inget alls och 10 

mycket besvär. 

 Kan du redogöra för din ifyllda dagbok om hur din föregående vecka har gått? 

 Kan du redogöra din självskattning i TSG sedan föregående samtal? 

 Hur skattar du dina förväntningar av deltagandet inför kommande vecka, på en skala 

0-10? Där 0 är mycket låga och 10 är mycket höga. 

 Hur motiverad är du att genomföra kommande veckas intervention, på en skala 0-10? 

Där 0 är mycket låg och 10 är mycket hög.   
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BILAGA G 

INFORMATIONSBREV  

 

Hej!  

Vi är två fysioterapeutstudenter från Mälardalens Högskola som ska skriva ett 

examensarbete på grundnivå under hösten 2017. Syftet med studien är att undersöka om 

förändringar av dina tinnitusbesvär kan ses, under en 6 veckors period genom 

basalkroppskännedom som avslappningsmetod i form av ljudfiler. 

Du tillfrågas om deltagande då du har tinnitusbesvär. Vi har fått ditt namn från personal på 

hörselenheten i Västerås. 

Studiens praktiska genomförande av dig som deltagare innefattar 6 veckor. Vi kommer att 

träffa dig vid två tillfällen, ett i början och ett vid avslutad studie. Detta för ett enskilt samtal 

och ifyllning av skattningsskala angående din tinnitus. Detta besök kommer att pågå i 45-60 

minuter och frågor angående din tinnitus samt lite om din bakgrund kommer att ställas, som 

t.ex. arbete, fritid, förväntningar. Däremellan, under 4 veckor kommer du att varje dag lyssna 

till en ca 6-13 minuters lång ljudfil från datorn/mobil, innehållande basal kroppskännedom. 

Basal kroppskännedom är en avslappningsteknik med guidade övningar. Efter varje 

avlyssnat tillfälle fyller du i ditt genomförande och din upplevelse i en dagbok. I slutet av 

varje vecka skattar du ditt tinnitusbesvär enligt en utformad skattningsskala. Varje vecka 

kommer vi författare att göra en uppföljning av din vecka genom ett telefonsamtal till dig.  

Materialet vi samlar in om dig kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert 

sätt så att ingen obehörig kan ta del av det. I examensarbetet avidentifieras all data. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

genomförandet, utan krav på motivering. Om du inte vill delta eller om du väljer att delta och 

vill avbryta kommer detta inte påverka din behandling hos hörselenheten.   

Studiens resultat kommer att presenteras genom ett examensarbete och examineras på 

Mälardalens Högskola. 
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Ansvariga och kontaktuppgifter för studien 

Studenter     Handledare 

Paulina Donnerstrand:   Petra Heideken Wågert 

Mail: pdd15001@student.mdh.se  Mail: petra.heideken.wagert@mdh.se 

Tel: 070-2617785    Tel: 021-103188 

Andrea Alpsten: 

Mail: aan15014@student.mdh.se 

Tel: 073-0441067 

mailto:pdd15001@student.mdh.se
mailto:aan15014@student.mdh.se
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Intresseenkät	för	att	delta	i	studien	”Basal	kroppskännedom	som	behandling	

hos	enskilda	personer	med	tinnitusbesvär”	

	

Namn:	

Telefonnummer:	 	 	 Mail:	

Ålder:	

	

Hur	yttrar	sig	dina	tinnitusbesvär?	(konstant,	varierande	från	dag	till	dag,	varannan	vecka)		

	

	

	

Hur	länge	har	du	haft	tinnitusbesvär?	

	

	

	

Känner	du	dig	spänd	i	dina	muskler	pga	din	tinnitus?	Vart	känner	du	dig	spänd?		

	

	

	

Har	du	behandlats	för	dina	tinnitusbesvär	tidigare?	Om	ja,	hur	då?	

	

	

	

Har	du	andra	sjukdomsdiagnoser?	Om	ja,	är	du	under	behandling	nu?	

	

	

	

Övrigt:	Finns	det	något	annat	du	anser	är	viktigt	för	oss	att	veta?		

	

BILAGA H 

INTRESSEENKÄT 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


