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Sammanfattning

Tinnitus och ljudöverkänslighet är två vanliga hörselproblem. Men vad är det som ligger bakom 

problemen? Vad finns det för hjälp till någon som är drabbad? 

Jag ville lära mig mer om detta ämne dels för att jag lider av både tinnitus och ljudöverkänslighet 

själv sen flera år tillbaka men också för att jag är lärare. Jag kan visa och berätta för mina elever på 

kulturskolan vad som händer om man inte använder öronproppar när man repar. 

Jag ville också få fram hjälp och tips till de som lider av dessa problem. Därför skickade jag ut en 

enkät för att få reda på olika personers tips. Men jag fick tyvärr inget svar.. Då provade jag en 

självhjälpsbok och ett tips som jag tyckte var extra bra står med under resultatdelen. 

Jag är nöjd med mitt resultat trots att det blev väldigt annorlunda emot vad jag tänkt mig. 

Introduktion: bakgrund

En gång när jag hade praktik på Vara konserthus, jobbade jag ihop med en tekniker som var riktigt 

duktig, han satt uppe vid mixningsplatsen och mixade gitarr, bas, sång osv. Men när det var dags att

soundchecka och mixa trummorna, reste han sig upp och en annan kille satte sig på mixningsplatsen

och fortsatte. 

Jag blev mycket överraskad, eftersom den första teknikern var väldigt duktig och jag hade aldrig 

sett någon som bytt tekniker mitt i soundchecket. Så jag frågade varför de helt plötsligt bytte plats. 

Då berättade han för mig att han led av tinnitus. Det var såpass illa så att han kunde inte mixa 

trummor, framförallt inte cymbaler. Det gick inte, han hör inga av de höga tonerna som cymbalerna 

ger ifrån sig. Han berättade att han försökt mixa cymbalerna vid ett tillfälle för ett par år sedan, då 

hade inget annat instrument hörts för att han hade höjt volymen på cymbalerna så ordentligt. Detta 

gjorde han för att han hörde dem inte annars. Då insåg han att det inte går längre och han har inte 

mixat trummor sedan dess. 

Denna historien väckte ett intresse hos mig, jag har själv både tinnitus och är ljudöverkänslig. Jag 

insåg att kunskapen om dessa två hörselnedsättningar är ganska begränsad. Många vet vad det är 
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men det är inte så många som vet hur det är att leva med problemen. Det är detta som jag vill lyfta i 

denna rapport. 

Introduktion: motivering och syfte

Jag vill forska inom detta ämne för att göra fler medvetna om hur det är att leva med en 

hörselnedsättning, i detta fallet tinnitus och ljudöverkänslighet. Jag vill också lära mig själv mer om

ämnena, eftersom jag både lider av tinnitus och ljudöverkänslighet. Eftersom jag är musiklärare 

skulle jag också vilja förmedla kunskapen till mina elever, jag vill kunna ge tips och råd för att de 

ska kunna undvika samma problem som jag har. 

Introduktion: Problemställning

De frågeställningar jag har valt att utgå ifrån är: 

Hur upplever en ljudöverkänslig person vardagsljud? 

Vad finns det för orsaker bakom ljudöverkänslighet och tinnitus? 

Finns det något som kan hjälpa till att minska besvären?

Introduktion: Mitt bidrag

Det jag hoppas kunna bidra med är att öka förståelsen för dessa hörselnedsättningar jag skriver om. 

Jag vill att människor som har tinnitus och är ljudöverkänsliga ska få en bättre syn på sin 

hörselnedsättning. Jag vill att det ska finnas tips och råd så det ska kunna minska besvären. 

Teori: Vad har tidigare gjorts inom ljudöverkänslighet och tinnitus

Jag har hittat flera studier om tinnitus, det finns väldigt mycket forskat om hur det uppkommer, hur 

man ska bota/lindra tinnitus. Även vad det är som sker i öronen när man upplever tinnitus. Det var 

lätt att hitta flera olika böcker om ämnet och det finns många rapporter på internet som jag kunde ta 

del av. 
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Jag har däremot inte hittat så mycket om ljudöverkänslighet. Det finns väldigt lite nedskrivit och det

var svårt att hitta information. Jag fick tag på en bok på engelska, det fanns ett par böcker till men 

de var gamla och gick inte att få tag på, det var också svårt att hitta något skrivet på internet.

Teori:Förklarande teori

Tinnitus:

Tinnitus är ljud som inte har någon källa. Det vill säga att du hör ljud som inte finns. För er som 

inte vet vad det är eller vi lära er mer så går det att läsa mer på hemsidan 

https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/tinnitus/#undefined. Där finns det även

lyssningsexempel som visar hur det kan låta i öronen på någon som lider av tinnitus. 

Ljudöverkänslighet: 

Ljudöverkänslighet innebär att du är väldigt känslig för vardagsljud. Det är vanliga ljud som fotsteg 

i en trapp, dammsugaren osv som kan vara riktigt obehagliga eller faktiskt till och med 

smärtsamma. Att vara ljudöverkänslig innebär inte att du hör bättre än andra. Det finns mer att läsa 

på hemsidan https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/ljudoverkanslighet/ . 

Metod: Hur har jag gjort

Jag har studerat flera böcker om tinnitus och ljudöverkänslighet, läst olika rapporter som skrivits 

om dessa ämnen. I en av böckerna jag har använt mig av (leva med tinnitus) så fanns det olika tips 

för att minska tinnitus påverkan av vardagen. Dessa metoder har jag provat och använt mig av. 

Jag har också skickat ut en undersökning till ett tjugotal personer. 

Metod: Vilken vetenskaplig metod har använts

Jag har använt mig av studier i litteratur samt att jag skickade ut en undersökning. Jag hade tänkt 

göra intervjuer men på grund av sjukdom så kunde jag inte genomföra dessa. 
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Implementering: Det praktiska jag har gjort

Jag skickade ut en undersökning till tjugo olika personer men tyvärr fick jag inte svar på en enda av 

dessa undersökningar. Jag skickade iväg en påminnelse, men jag fick inte något svar i alla fall. 

I boken ”Leva med tinnitus” av så finns det flera självhjälpstips, och dessa har jag provat och 

utvärderat. 

Resultat: Det faktiska resultatet från min undersökning

En vardag för en ljudöverkänslig person kan vara mycket besvärande. Det finns flera olika sorters 

ljud som kan vara irriterande i vardagen. Jag tar mig själv som exempel: 

Jag har en lillebror som höll på mycket med Rubiks kub, han har flera olika varianter och han löste

dem om och om igen. Han tyckte det var riktigt kul och höll på väldigt mycket, men jag uppskattade

det inte alls. Så fort han vred på en av dessa kuber och det knakande ljudet hörs så går det 

rysningar längs hela ryggraden. Efter bara några sekunder så känner jag hur det börjar göra 

väldigt ont i öronen och det sprider sig ner längs hela ryggraden. Det enda jag kan tänka på är 

ljudet, hur ska jag komma bort från det. Om någon försöker prata med mig samtidigt så har jag 

mycket svårt att höra vad personen säger för det enda jag hör är ljudet från kuben. Till slut blir det 

så jobbigt att höra på så jag blir sur, grinig och arg och vill så fort som möjligt bara komma ifrån 

ljudet. 

Jag har haft tur, då det enbart är detta ljudet som får mig att reagera så starkt som jag gör. Det finns 

flera olika personer som har samma starka reaktion när det kommer till klirret av porslin. 

Ett väldigt stort tips om man lider av ljudöverkänslighet (enligt https://horsellinjen.se/fakta-och-

rad/horsel-och-horselskador/ljudoverkanslighet/ ) är att man ska försöka undvika tysta miljöer. Det 

är väldigt skönt för öronen att få vara där det är tyst, men när du sen utsätts för ljud igen så kommer 

ljuden att kännas ännu jobbigare. Därför är det bättre att ha på musik hemma än att ha det helt tyst. 

Det klart bästa sättet att undvika tinnitus är att använda öronproppar och undvika hög volym. I 

denna tabellen så kan man läsa hur lång tid det går att vistas i dessa ljud innan man behöver ta en 

paus på åtta timmar. (utan öronproppar) Detta är en klart bidragande orsak till tinnitus, få är 

6

https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/ljudoverkanslighet/
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/ljudoverkanslighet/


medvetna om riskerna med ljudets styrka och tiden man vistas i ljudet. 

Som ni ser så går det enbart att vistas i en nattklubb i 30 min, om ljudnivån är 97dB. Annars kan 

man få bestående hörselskador som till exempel tinnitus. 

Om det nu är så att du eller någon har fått tinnitus så kan det vara skönt att få lite tips på hur man 

ska göra för att minska besvären. 

I boken ”Leva med tinnitus” av Vendela Zetterqvist, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo så finns 

det många bra tips på hur man kan minska besvären med sin tinnitus. 

Det finns en övning i kapitel 5 som heter ”närma dig din tinnitus”. Denna provade jag och jag blev 

positivt överraskad, det är som en meditations övning. 

Det börjar med att man ska sätta sig upp med fötterna stadigt i golvet. Därefter ska man lyssna till 

sina andetag, inte kontrollera utan bara lyssna. Flyger tankarna iväg ska man långsamt föra de 

tillbaka till andningen. När man känner sig redo ska man föra tankarna till sin tinnitus. Hur låter 

den? Beskriv den? Hur många ljud osv. (finns många flera frågor i boken)

När man känner sig nöjd med beskrivningen av sin tinnitus så försöker man att ringa in den, sätta 

konturer runt. 

Därefter så öppnar du ögonen och bara sitter i detta lugn en stund. När du är redo så kan du avsluta 

övningen. 

Detta tycker jag var en riktig bra övning. Jag har pratat med en person som använde denna övning 

mycket. Han jobbade med att ringa in sin tinnitus i en boll och därefter så försökte han att putta 

bollen längre bakåt. Efter att han har upprepat denna övningen varje dag under lång tid så har han 

nu fått bort sin tinnitus. Det är ingenting som stör honom längre och han hade svår tinnitus inan han

gjorde den övning. Har man gått om tid så ska man absolut ta sig tid att göra denna övning. Jag har 

inte kommit så långt i min övning så att min tinnitus är borta. Däremot märker jag stor skillnad i 

ljudet. Jag är mycket mer medveten om hur ljuden i mina öron låter och är bekväm med min 
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tinnitus. 

I kapitel sex i boken ”Leva med tinnitus” står det mycket om avslappning. Det är också något jag 

har använt mig av, det ska också minska problemen med tinnitus. Jag anser att den metoden inte var

lika effektiv som övningen ”närma dig din tinnitus”. Det är ju skönt med avslappning så i det syftet 

fungerade den bra, men inte för att minska sin tinnitus. Däremot så fungera detta bra om man blir 

spänd och uppstressad utav sin tinnitus, då tror jag detta kan vara en bra idé. 

Om man däremot är ljudöverkänslig så står på sidan https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-

horselskador/tinnitus/#undefined att det bästa hjälpmedlet är att man inte ska ha tyst om sig. Har 

man tyst omkring sig när man kommer hem, vilket är väldigt skönt, så blir det jobbigare när man 

kommer tillbaka till ljudvolymen på jobbet. Då verkar alla 

Det var svårt att hitta en tydlig anledning vad som ligger bakom hyperacusis eller 

ljudöverkänslighet som det heter på svenska. Enligt vissa teorier så är det tinnitus som ligger 

bakom. Det står i en artikel skriven på 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2392 

som heter Hyperacusis – ett outforskat område att ”orsaker till  hyperacusis är till viss del kända, 

men många frågetecken kvarstår.” Det är samma i alla de källor jag använt mig av. I boken ”Leva 

med tinnitus” står det att tinnitus är en bidragande orsak till ljudöverkänslighet. 

Men om det är så som jag har, jag var ljudöverkänslig innan jag fick tinnitus. Då finns det inget svar

på hur min överkänslighet uppkom. 

Resultat: Felkällor

Det största problemet som jag hade var att jag bara hade mitt svar från undersökningen. Jag 

skickade ut till 20 olika personer men jag fick inte ett enda svar. Detta var väldigt svårt att jobba 

med och jag var tvungen att ändra hela idén jag hade med rapporten från början. 

Den andra felkällan jag kommer på är att jag använde mig av boken ”Leva med tinnitus” av och i 

den boken finns det flera självhjälpstips. Dessa kan vara ett problem för att jag har provat dessa och 

kan endast utvärdera hur jag tycker de fungerar på mig. Jag har inte någon annan källa i denna 

fakta. 
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Slutsats: Hur bra blev undersökningen?

Det blev bra, jag är nöjd med resultatet trots att jag inte fick svar på alla frågor. Jag tycker det var 

tråkigt att jag bara fick mitt svar på hur en ljudöverkänslig person upplever vardagsljud, jag hade 

gärna haft fler och jämfört resultaten för att få en ännu bättre resultat. 

Slutsats: Vad visade den?

Det bästa sättet att undvika tinnitus är att använda öronproppar, det är den bästa garantin för att 

slippa tjut i öronen. Däremot om man lider av ljudöverkänslighet så ska man undvika öronproppar. 

Detta för att ju mer du använder öronproppar/har tyst omkring dig när du lider av 

ljudöverkänslighet desto känsligare kommer du bli. Det vill säga det blir som en nedåtgående spiral.

(detta står i boken ”Leva med tinnitus”.  

Jag tycker att alla med tinnitus bör prova övningen ”närma dig din tinnitus. Det tycker jag var en 

mycket bra övning för att bli medveten om sin tinnitus. 

Diskussion: Kunde man gjort på något annat sätt?

Det som jag kunde gjort annorlunda är att jag skulle skickat ut enkäterna tidigare än vad jag gjorde. 

För då hade jag haft mer tid på mig att planera och ändra mitt arbete nu när jag nu inte fick något 

svar. Det hade blivit mycket lättare att få tiden att räcka till om jag hade skickat ut den tidigare och 

inte börjat med att läsa böcker. 

Jag kanske skulle ha formulerat om undersökningen, det kanske var svåra frågor att besvara? Det 

kanske vare därför som jag inte fick något svar. 

Jag tycker också att det hade varit intressant om jag hade hittat en grupp som var villiga att 

genomföra experimenten ur boken ”Leva med tinnitus”. Det hade varit väldigt intressant att se om 

alla tycker likadant om tipsen eller om det hade skiljt sig åt. Därför skulle man till nästa gång hitta 

en liten grupp som är villiga att delta i en studie. 
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Diskussion: Finns det kvar att göra?

Jag tycker att det finns mycket mer att forska om inom ämnet. Jag har hitta mycket fakta om 

tinnitus, men långt ifrån lika mycket om ljudöverkänslighet. Jag tycker att det borde forskas mer 

inom det ämnet. Både om bakomliggande orsaker till ljudöverkänslighet men också om möjliga 

behandlingar. 

Referenser

Internet källor

https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/tinnitus/#undefined

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2392

Tryckta källor

Leva med tinnitus av Vendela Zetterqvist, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo

Hyperacusis av David M. Baguley och Gerhard Andersson

Bilagor

Den bilagan jag skickar med är undersökningen som jag skickade ut. Men tyvärr fick jag inte något 

svar på den.

Hej!

Jag heter Johanna Bergquist och jag studerar Musik och ljuddesign programmet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Jag är nu inne på mitt slutprojekt på programmet och har beslutat mig för att forska i ämnet tinnitus 

och ljudöverkänslighet. Jag undrar därför om du skulle vilja hjälpa mig i mitt arbete genom att svara

på några frågor? Om du inte har upplevt varken tinnitus eller ljudöverkänslighet så kan du hoppa 

testet, men svara mig gärna så jag vet att du har läst. 

Tack på förhand! 
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1. Har du tinnitus? Om nej kan du hoppa till fråga 6. 

2. Hur låter den, är det brus? Tjut? Eller både och? Beskriv så bra du kan. 

3. Vet du hur och när din tinnitus uppkom? 

4. Har du något tips för att minska din tinnitus? Kanske meditation eller musik? Eller dyl.

 

5. Vad har du för tips/råd till andra för att undvika tinnitus? 

6. Har du vid något tillfälle upplevt tinnitus? Om ja, när?  

7. Skyddar du dig på något sätt för att undvika tinnitus? 

8. Har du någon gång upplevt ljudöverkänslighet? 

9. Hur upplever du ljud i din vardag? Märker du skillnad om du är själv eller ihop med andra? 

10. Finns det ljud som du reagerar extra starkt mot? 

11.  Vad har du för några tips/råd för att undvika ljudöverkänslighet?
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