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FYSIOLOGISKA KORRELAT AV ÖGONRÖRELSER OCH 
EMOTIONELL EXPONERING HOS FRISKA INDIVIDER 

 
– En experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
 

 
Max Anders Unger 

 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psy-
koterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av post-
traumatiskt stressyndrom, PTSD.  Däremot är ögonrörelsestimulering-
en, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess 
funktion inte klarlagd. 
I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försöks-
personer till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, 
taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu-
leringen kombinerades med imaginär exponering, negativ och positiv. 
Utfallet av experimentet mättes i olika fysiologiska mätparametrar, 
samt självskattningar av obehagsnivån (SUD). Resultaten visade sig-
nifikant högre hudkonduktansnivå vid ögonrörelsestimulering jämfört 
med kontrollgruppen, relaterat till aktivering av det sympatiska nerv-
systemet. Inga signifikanta gruppskillnader fanns i de övriga mätning-
arna. Mönstret av autonom aktivering kan tyda på att ögonrörelsesti-
muleringen utlöser eller förstärker en orienteringsrespons, vilket vissa 
teoretiker föreslagit är den verksamma mekanismen i EMDR. Dock 
behövs fortsatt forskning för att förstå denna verkan, samt koppling 
till terapeutisk effekt. 

 
Stresstörningar efter traumatiska upplevelser är vanligt förekommande i samband med 
bl a naturkatastrofer och olycksfall; våldsangrepp (t ex i samband med rån eller överfall) 
och sexuella övergrepp (Resick, 2001). Människor som flytt till Sverige från andra län-
der har ofta traumatiserande upplevelser av krigshändelser (Søndergaard, 2002). Medi-
cinska och kirurgiska åtgärder vid sjukdom kan vara traumatiserande; inom den psykiat-
riska vården är det inte ovanligt att patienter som varit föremål för tvångsåtgärder därför 
utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (Tarrier, Khan, Cater & Picken, 2007). Ändå är 
detta är ett relativt ungt forsknings- och behandlingsområde och fortlöpande metodut-
veckling är därför angelägen (Resick, 2001). 
 
Posttraumatiskt stressyndrom 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) introducerades som diagnos i APA’s diagnosma-
nual DSM-III (1980). Tidigare hade olika stressyndrom kopplade till trauma klassifice-
rats t ex som ”shell-shock”; ”krigströtthet” eller ”rape-trauma syndrome”; bland annat 
Vietnamkriget och den ökande medvetenheten om sexuella övergrepp på kvinnor ledde 
dock till ökat intresse för traumaforskning och -behandling, liksom behovet av en sam-
lad diagnostik.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tack till forskargruppen på Kris- och Traumacentrum: Hans Peter Søndergaard, Ulf Elofsson och Fredrik 
Garpe, samt Ida Tomner och Shabnam Goorani. Tack också till min handledare Stefan Wiens. 
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Ett grundkriterium för posttraumatiskt stressyndrom (APA, 2002) är att individen har 
upplevt en traumatisk händelse – att t ex själv varit utsatt för eller bevittnat hot om död 
eller allvarlig skada – samt att ha reagerat inför detta med hjälplöshet, intensiv rädsla 
eller skräck. Dessutom karaktäriseras PTSD av förekomsten av tre olika symtomtyper. 
Den första symtomgruppen utgörs av påträngande och återkommande återupplevande 
av plågsamma minnesbilder, i form av flashbacks och mardrömmar. Den andra sym-
tomgruppen är uttryck för undvikande av stimuli som associeras med traumat. Detta kan 
vara olika aktiviteter, platser eller ting, men även tankar och känslor. Känsloregistret 
kan vara begränsat även i övrigt, med t ex oförmåga att känna kärlek och en känsla av 
likgiltighet inför andra människor. Den tredje symtomgruppen som utgör kriterium för 
PTSD-diagnosen är ihållande symtom på överspändhet. Detta kan yttra sig i sömnstör-
ningar, irritabilitet och koncentrationssvårigheter, samt överdriven vaksamhet och lätt-
skrämdhet. Slutligen ska störningen ha varat längre än en månad och orsaka kliniskt 
signifikant lidande eller funktionsnedsättning. 
 
Prevalens 
Förekomsten av PTSD har varierat i mätningar gjorda på olika håll i världen, beroende 
på levnadsförhållanden. I en svensk undersökning med nationellt urval (Frans, Rimmö, 
Åberg & Fredrikson, 2005) fann författarna en genomsnittlig livstidsprevalens på 5,6 %, 
varav förekomsten för män var 3,6% och för kvinnor 7,4%. Detta kan jämföras med en 
amerikansk studie med nationellt urval (Kessler et al., 2005), där den genomsnittliga 
livstidsprevalensen för PTSD i USA beräknades till 8,7%. 
 
Risken för att utveckla PTSD efter en potentiellt traumatiserande händelse har också 
undersökts. Av de överlevande från diskoteksbranden i Göteborg 1998 hade 25 % ut-
vecklat PTSD i en uppföljning 18 månader senare (Broberg, Dyregrov & Lilled, 2005). 
I en tidigare amerikansk nationell studie (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 
1995) hade 65% av männen och 46 % av kvinnorna som utsatts för våldtäkt utvecklat 
PTSD. Överlag är PTSD-prevalensen högre hos offer för traumatiserande handlingar av 
militär eller kriminell art, jämfört med andra traumatiserande händelser (Resnik, 2001). 
 
Riskfaktorer 
De ovan nämnda könsskillnaderna – med ett prevalensförhållande för män-kvinnor på 
ca 1:2 – är konsistenta med andra studier (Brewin, Andrews & Valentine, 2000) och kan 
bl a bero på skillnader mellan könen i typ av upplevt trauma; kvinnors större upplevelse 
av hot och förlust av kontroll, samt större grad av peritraumatisk dissociation, d v s 
känslomässig avskärmning under den traumatiserande händelsen (Olff, Langeland, Dra-
ijer & Gersons, 2007). Möjligen har också kvinnor en större sårbarhet för traumarelate-
rad stress (Frans et al., 2005). Andra riskfaktorer för att utveckla PTSD är intensiteten 
och durationen i exponeringen för den traumatiserande händelsen och brist på socialt 
nätverksstöd efter traumat. Ålder är en riskfaktor: yngre människor har visat sig vara 
sårbarare än äldre. Tidigare traumaupplevelser, särskilt i barndomen, kan också ge ökad 
sårbarhet för PTSD (Resick, 2001). 
 
Behandling: evidens. 
I en metastudie över 26 psykoterapeutiska behandlingsstudier för PTSD, publicerade 
1980-2003, visar Eye movement desensitization and reprocessing, EMDR, ungefär lik-
värdig effekt med kognitiv beteendeterapi, KBT (se sid. 6), och ren exponeringsbehand-
ling (prolonged exposure, PE) (Bradley, Greene, Russ, Dutra & Westen, 2005). Effekt-



 5 

storlekarna (symtommätningar) inom behandlingsgrupperna var något större för PE och 
KBT jämfört med EMDR. Effektstorlekarna jämfört med vänteliste-kontrollgrupp var 
ungefär likvärdiga för PE, KBT och EMDR, men effektstorlekarna jämfört med kon-
trollgrupp av placebokaraktär var något lägre för EMDR än för PE och KBT. Den dia-
gnostiska förbättringen och intent-to-treat-effekt (behandlingseffekten när patientbort-
fall inkluderas) var något större för EMDR jämfört med de andra grupperna. Det relativt 
låga antalet studier och variationen dem emellan gjorde dock att författarna inte drog 
mer definitiva slutsatser om skillnader i behandlingsutfall. 
 
I en metastudie omfattande 38 studier (Bisson et al., 2007) som tjänade som rekom-
mendationsunderlag för brittiska National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE), jämfördes EMDR med KBT och Stress Management-behandlingar; KBT-
behandling i grupp samt ett fåtal studier av övriga behandlingsmetoder (t ex psykody-
namisk psykoterapi, hypnoterapi, councelling och stödsamtal). KBT innefattade i denna 
metastudie såväl ren exponeringsbehandling, PE, som olika KBT-format anpassade till 
PTSD. Författarna fann ingen skillnad i efficacy mellan EMDR och KBT, däremot att 
dessa båda behandlingsformer var överlägsna de övriga. Viss evidens fanns också för att 
Stress Management var bättre än resterande behandlingsmetoder. Utifrån detta underlag 
har NICE utfärdat rekommendationer för den brittiska hälsovården att PTSD i första 
hand ska behandlas med KBT eller EMDR, även före medicinska interventioner (NICE, 
2005). 
För övriga behandlingsmetoder, t ex psykodynamisk psykoterapi, finns mycket lite evi-
dens. Det vill säga att metoderna är bristfälligt utvärderade i dokumenterad forskning. 
Av medicinska preparat har vissa SSRI-preparat visat behandlingseffekt med dokumen-
terad evidens (SBU, 2005). 
 
Kognitiv beteendeterapi, KBT. 
Kognitiv beteendeterapi för PTSD kan ha olika format och individuell anpassning. Van-
ligen, men inte alltid, innehåller behandlingen moment av imaginär exponering för det 
traumatiska minnet, samt exponering in vivo för de stimuli som genom betingning 
kommit att associeras till traumat (Paunovic, 2006). Avsikten är att exponera för det 
traumatiska minnet eller associerade stimulin under tillräckligt lång tid för att ångest 
och andra negativa känslor ska kunna klinga av; att patienten habituerar och lär in en ny 
respons till traumaminnet och associerade stimulin. Ofta behövs ett flertal exponerings-
sessioner för att uppnå effektiv habituering. Förutom exponering (eller som alternativ 
till exponering, när patienten inte bedöms klara de påfrestningar som exponering kan 
medföra) ingår ofta olika kognitiva moment i behandlingen. Dessa är bland annat 
stresskontrollträning, innefattande olika avslappningsmetoder och rollspeluppgifter, 
samt s k kognitiv omstrukturering där patientens tankar och föreställningar skärskådas 
och testas i beteendeexperiment. Dessutom inskränks systematiskt de undvikanden som 
den operanta generaliseringen av traumaassociationerna har utvecklat; detta har i sig en 
habituerande effekt (Paunovic, 2006). 
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR 
Metoden ”uppfanns” av Francine Shapiro i slutet av 1980-talet och kallades till en bör-
jan Eye Movement Desensitization, EMD. Initialt influerad av beteendeterapeutiska pa-
radigm utgick Shapiro från att behandlingen var av exponeringsnatur och hade utsläck-
ande effekt, därav namnet. Vartefter blev metoden allt mer eklektisk och fler moment 
inkorporerades i behandlingen, med influenser från både det psykodynamiska och kog-
nitivt psykologiska fältet (Shapiro, 2001). Ett grundaxiom för metoden är att centrala 
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erfarenheter, ofta så långt tillbaka som i barndomen, av någon anledning blockerats i de 
normala informationsprocesserna och ”frusit” i en obearbetad form. I behandlingen av-
ser man att processa dessa upplevelser till en mer bearbetad och mer funktionell form 
för individen, därav tillägget av ”Reprocessing” i namnet. Francine Shapiro är fortfa-
rande en centralgestalt i EMDR och driver EMDR Institute, Inc i Watsonville, CA, 
USA. 
 
EMDR-metoden kan beskrivas i åtta faser (Shapiro, 2001): 
 

1. Patienthistoria och planering av behandlingen. 
2. Förberedelsefas. Rational för EMDR, teori och behandlingens upplägg; förvänt-

ningar på behandlingseffekt och övrigt. 
3. Bedömningsfas. Terapeuten avgör vilket som är centralt fokus för behandlingen 

och en baslinje bestäms. Konkret går detta till genom att klienten får formulera 
vilken bild som stämmer bäst överens med den traumatiska upplevelsen och vil-
ka negativa kognitioner som främst är associerade till denna. Detta kan vara an-
taganden om att t ex vara värdelös, oälskbar eller en dålig människa; relativt lika 
de grundantaganden som formuleras i kognitiv psykoterapi. Klienten får också 
formulera ett korresponderande positivt påstående som senare kommer att an-
vändas för att ersätta det negativa, i installationsfasen. Som baslinjemätning får 
klienten göra en skattning av det obehag den negativa tanken väcker, på en skala 
0-10 (Subjective Units of Distress, SUD), samt skatta tilltron till den positiva 
tanken på en sjugradig ”Validity of Cognition, VOC”-skala. Dessutom får klien-
ten identifiera de fysiologiska sensationer som är associerade till de negativa 
tankarna. 

4. Desensitiseringsfas. Klienten fokuserar på en bild, tanke eller känsla förknippad 
med traumat och får skatta det upplevda obehaget. Därefter får klienten fortsätta 
att fokusera på bilden/tanken/känslan samtidigt som terapeuten rör två fingrar i 
en sidledes rörelse framför klientens ansikte, i en frekvens av ca 1 cykel/s. Ett 
typiskt stimuleringsset är 24 rörelser; när det är över ber terapeuten klienten dra 
ett djupt andetag och ”släppa” tanken (”blank out”) och därefter rapportera vad 
som dyker upp i form av nya tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Terapeu-
ten kan välja att gå vidare med detta nya material eller att fortsätta desensitise-
ringen med det föregående. Målet är att SUD-nivån ska vara nere på 0 eller 1 in-
nan desensitiseringsfasen avslutas. 

5. Installeringsfas. Klienten får fokusera på den positiva tanken som tidigare for-
mulerats, t ex ”jag har kontroll”, ”jag är värd att älska” eller ”jag är en bra per-
son”. Därefter upprepar terapeuten ögonrörelsestimuleringen i så många set som 
behövs för att klienten ska skatta 7, d v s max, i VOC-skattningen. 

6. Kroppsavscanning. Klienten får ”känna igenom” kroppen för att upptäcka åter-
stående spänningar associerade till traumat. Klienten får fokusera på den eventu-
ella muskelspänningen eller kroppsliga obehaget samtidigt som terapeuten upp-
repar ögonrörelsestimuleringen. 

7. Avslutning av sessionen. Klienten ”landas”; guidas till ett emotionellt stabilt till-
stånd, t ex genom s k ”safe place”-visualisering. Klienten instrueras också att 
använda avslappnings- och visualiseringsstrategier för att bibehålla stabilitet 
mellan sessionerna, samt att registrera störande bilder, tankar eller känslor som 
kan dyka upp, för att användas som material nästa session. 

8. Utvärdering. Nästa session inleds vanligen med en utvärdering av föregående 
session och upplevelser mellan sessionerna. 
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När ögonrörelsestimuleringen av någon anledning inte är effektiv eller tolereras av kli-
enten kan alternativ stimulering användas, t ex taktil stimulering (Shapiro, 2001). Anta-
let sessioner är inte standardiserat i EMDR-behandlingen. Sex till tio sessioner sägs vara 
vanligt för avgränsad traumabehandling; för komplexare frågeställningar kan behand-
lingen bli långt längre.   
 
EMDR är främst använt och dokumenterat i behandling av PTSD. Dock har EMDR-
protokoll utvecklats för bl a fobier och andra ångestsyndom (Shapiro, 2001). Det saknas 
däremot tillfredsställande evidens för att EMDR skulle vara en effektiv behandlings-
form för övriga ångesttillstånd (Goldstein, de Beurs, Chambless & Wilson, 2000; Muris 
& Merckelbach, 1999). 
 
EMDR: Teorier om verkansmekanismer 
Adaptive Information Processing Model. Francine Shapiro (2001) föreslår som ”arbets-
hypotes” att stimuleringen i EMDR triggar ett fysiologiskt tillstånd som underlättar in-
formationsprocesser, med följande möjliga alternativa orsaksmekanismer:  

1. ”Avbetingning” genom avslappningsrespons (med hänvisning till bl a Wilson et 
al., 1996; se under forskning nedan). 

2. Ett neurobiologiskt skifte, vilket aktiverar och stärker svaga kortikala nätverk 
(med hänvisning till Stickgold, se nedan). 

3. Någon annan faktor som involverar klientens dubbla uppmärksamhetsfokus, när 
hon samtidigt fokuserar på närvarande stimuli och det gångna traumat, t ex 
mindfulness, orienteringsresponsen, störningar av ”the visuospatial sketchpad”, 
etc (Shapiro, 2001) 

 
Dycks distraktionsmodell. Dyck (1993) utgår från en modell av betingad och operant 
inlärning i sin beskrivning av PTSD och mekanismerna i EMDR. Intrycken av den 
traumatiska händelsen har betingat en ångestrespons; habituering och inlärning av ny 
traumarelaterad information hindras av ångestresponsen, däremot utvecklas undvikan-
de- och flyktbeteenden till följd av den ångestlindring dessa ger. Dyck menar att hand-
rörelserna i EMDR har en distraherande funktion: patienten distraheras från det malad-
aptiva tanke- och känsloinnehåll som betingats till minnet av traumat (t ex ”Jag ska 
dö… och jag kan inte göra något åt det”). Genom distraktionen hindras generaliseringen 
av detta negativa tankeinnehåll till den nuvarande, säkra situationen. En utsläckning 
sker och det blir därefter utrymme för nyinlärning av mer realitetsprövad information 
relaterad till traumat – nya erfarenheter av att kunna hantera traumaminnet i den säkra 
miljön, utan faktiskt hot. 
Armstrong & Vaughan (1996) har problematiserat Dycks distraktions-
/utsläckningshypotes utifrån flera kliniska observationer i EMDR-formatet, bland annat 
tendensen till ökad ångestnivå i början av ögonrörelsestimuleringen. 
 
Orienteringsresponsen, OR. Flera förklaringsmodeller för ögonrörelsernas terapeutiska 
effekt i EMDR involverar orienteringsresponsen, även kallad orienteringsreflexen. 
Orienteringsresponsen beskrivs först av Ivan Pavlov (1927) som en människas eller ett 
djurs omedelbara respons på varje förändring i dess omgivning, riktande perceptionsap-
paraten mot detta nya stimuli för att undersöka det till fullo. Den ryske fysiologen Soko-
lov utvecklade beskrivningen av orienteringsreflexen, bland annat med en kognitiv 
jämförande komponent – orienteringsreflexen aktiveras bara när stimulit skiljer sig från 
”minneskartan” (Öhman et al., 2000). Sokolov menade att funktionen av OR är att an-
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passa perceptionsapparaten för optimal sensorisk ’avläsning’ av det aktuella stimulit – 
detta sker delvis genom motoriska beteenden (t ex avbryta andra sysselsättningar; rikta 
de sensoriska perceptionsorganen mot stimulit). Sokolov inkluderade dock också auto-
noma funktioner (t ex hudkonduktans- och kardiovaskulära responser); elektrokortikala 
funktioner (t ex blockering av den elektroencefalografiska alfarytmen) och andnings-
funktioner i OR. 
Fortsättningsvis föreslog Sokolov att OR uttrycks i två, på varandra följande responser: 
initialt en ’alerting-response’ av ofrivilligt slag orsakat av en plötslig förändring av ex-
terna stimuli. Denna följs av en mer medveten ’investigatory-response’, som uttrycks i 
ett aktivt sökande efter information om det aktuella stimulit (Sokolov, 1990, omnämnd i 
Barrowcliff, Gray, MacCulloch, Freeman & MacCulloch, 2003). 
 
Utmärkande för orienteringsresponsen är att kroppsfunktioner som kan störa den senso-
riska perceptionen dämpas och funktioner som skärper perceptionen aktiveras. Detta tar 
sig uttryck i att andning och hjärtfrekvens sänks; hudkonduktansen höjs och hudtempe-
raturen sänks som följd av att de ytliga blodkärlen drar ihop sig. Den elektrodermala 
nivån, eller hudkonduktansen, är en av de känsligaste markörerna för OR och därför en 
av de oftast studerade (Öhman et al., 2000). 
Det är alltså en blandning av sympatiska och parasympatiska funktioner som kommer 
till uttryck i orienteringsresponsen. Det sympatiska nervsystemet räknas som den del av 
det autonoma nervsystemet som fungerar aktiverande för autonoma kroppsfunktioner, 
som t ex hjärtfrekvens. Det parasympatiska nervsystemet (vagus) har en motsatt 
dämpande funktion (Öhman et al., 2000). 
 
Orienteringsresponsen karaktäriseras också av en snabb habituering. OR klingar ofta av 
inom tio sekunder, beroende bland annat på stimulits intensitet (OR habituerar lång-
sammare inför stimulin med hög intensitet. Dock tycks habitueringen också ta längre tid 
inför stimulin som ligger strax över tröskelnivån för att utlösa OR, d v s lågintensiva 
stimulin) (Öhman et al., 2000). Det avgörande för att OR ska utlösas är att stimulit är 
nytt eller på något sätt skiljer sig från den lagrade representationen i minnet, inte att det 
förknippas med hot eller annan emotionell värdering.  
 
Aktivering av orienteringsresponsen. Michael Armstrong och Kevin Vaughan (1996) 
föreslår i sin ”orienting response-model” att terapeutens oavbrutna handrörelse i EMDR 
är ett ständigt föränderligt stimuli som med medfödd biologisk betydelse, tillsammans 
med ett starkt kulturellt förvärvat signalvärde, utlöser en stark orienteringsrespons. 
’Tracking’-beteendet är i sig utmärkande för orienteringsresponsen, vilket gör ögonrö-
relserna till en särskilt potent stimulusmetod; i princip menar dock Armstrong och Va-
ughan att vilket sensoriskt stimuli som helst skulle kunna användas för att utlösa orien-
teringsresponsen i EMDR, bara det är tillräckligt starkt. 
Utlösandet av OR sker under exponeringen av det traumatiska minnet för PTSD-
patienten och ger denne möjlighet att tillgodogöra sig ny trauma-relaterad information, 
d v s överbrygga den kortikala blockering som patienten upplever i processandet av 
traumat. När patienten på så sätt relaterar denna nya information (från den ”korrekta” 
upplevelsen av den säkra situationen i nuet) till traumat blir habituering även möjlig för 
orienteringsresponsen relaterad till handrörelsen (Armstrong & Vaughan, 1996). Funk-
tionen av handrörelserna i Armstrongs och Vaughans modell är alltså att genom orien-
teringsresponsen rikta uppmärksamheten mot det betingade stimulit (bilden av traumat) 
för att lära in ny information till upplevelsen av traumat, i den säkra situationen. Denna 
funktion är alltså motsatt den av distraktion och utsläckning som Dyck (1993) föreslår. 
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Dämpning av orienteringsresponsen. MacCulloch och Feldman (1996, omnämnda i 
Barrowcliff et al., 2003) föreslår istället att ögonrörelserna i EMDR är relaterade till den 
senare, undersökande responsen som följer den initiala överraskningsreaktionen. De fö-
reslår vidare att denna delvis består av en lugnande ”reassurance-reflex”, vilket ögonrö-
relserna i EMDR skulle aktivera med en dämpande effekt som följd. 
 
En neurobiologisk modell: likheten med REM-sömn. Stickgold (2002) föreslår en neu-
robiologisk modell av PTSD och EMDR, med hänvisning till aktiveringen av mekanis-
mer likartade dem i REM-sömn (”Rapid Eye Movement”). Stickgold menar att PTSD 
kan ses som en dysfunktion i minnesprocessen: tidiga representationer av traumat i epi-
sodisk minnesform i hippocampus, associerade till negativa affektiva strukturer i 
amygdala, hindras i den ’friska’ utvecklingen till semantiska minnesstrukturer. I 
normala fall desarmerar denna utveckling av semantiska minnen de initiala episodiska 
och affektiva minnesstrukturerna. Stickgold menar att REM-sömn normalt har en 
medierande effekt i denna process och pekar på det faktum att PTSD-patienter ofta har 
sömnstörningar, med särskild brist av just REM-sömn. Som ett ytterligare indicium för 
denna argumentation refererar Stickgold till den kliniska erfarenheten av mer eller 
mindre komplett förekommande episodiska minnen i PTSD-patienters drömmar, något 
som är mycket ovanligt hos friska individer. 
Stickgold pekar vidare på likheten mellan kolinerga (parasympatiska) reaktioner i den 
första delen (”the startle response”) av orienteringsresponsen och kolinerga mönster un-
der REM-sömn, liksom vissa unika elektroencefalografiska likheter. Även att de för 
REM-sömn karaktäristiska sackadiska ögonrörelserna har en delvis likhet med ögonrö-
relserna i EMDR, såväl som ögonrörelser förekommande i orienteringsresponsen (sär-
skilt i s k ”startle-response”). Utifrån denna plattform föreslår Stickgold att den bilatera-
la stimuleringen i EMDR automatiskt aktiverar mekanismer och minnesprocesser lik-
nande de i REM-sömn, troligen genom utlösandet av orienteringsresponsen. Dessa tillå-
ter integrationen av traumatiska minnen i associativa kortikala nätverk, utan att hindras 
av hippocampus-medierade episodiska minnen, med påföljande tillfrisknande från 
PTSD. 
 
Kritiken mot EMDR 
EMDR har mött en relativt hård kritik från andra psykoterapiforskare. Den tidiga psyko-
terapiforskningen om EMDR hade ofta stora metodologiska brister (Lohr, Lilienfeld, 
Tolin & Herbert, 1999). Herbert et al. (2000) menar att EMDR är pseudovetenskapligt 
av flera skäl, bland annat för omfattande metaanvändning av informationsprocesster-
mer. Herbert et al. menar också att EMDR-företrädare konsekvent brutit mot Poppers 
falsifikationskriterium; när ett antal dismantlingstudier (d v s när man försökt isolera 
och frilägga effekten av enbart ögonrörelserna) visat att ögonrörelsestimuleringen inte 
haft specifik terapeutisk effekt har detta kommenterats undvikande av Shapiro och 
andra ledande EMDR-företrädare, med att kontrollbetingelserna (t ex att titta på en fast 
punkt) möjligen kunde fungera som tillräcklig EMDR-stimulering eller bara med att 
metoden är komplex, med många kurativa delar. 
 
En av EMDR’s kritiker, Grant Devilly, anger i en genomgång av den vetenskapliga 
prövningen av EMDR (Devilly, 2002) att av 13 dismantlingstudier hade endast två stu-
dier visat att ögonrörelser hade specifik effekt; den ena av Shapiro 1989, i en studie som 
fått kritik bl a för användningen av SUD-skattningar och VoC-skattningar i sessionen 
som enda utfallsmått. Den andra studien var av Wilson, Silver, Covi och Foster (1996), 
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vilken Devilly menar också har stora metodologiska brister. Övriga 11 studier finner, 
enligt Devilly, inga specifika terapeutiska effekter av ögonrörelsestimuleringen.  
 
Forskning 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, sammanfattade i sin rapport om be-
handling av ångestsyndrom att ”EMDR (Eye Movement Desensitization and Reproc-
essing), som omfattar en kombination av ögonrörelser och beteendeterapi, har effekt vid 
PTSD (Evidensstyrka 2) men ögonrörelserna saknar specifik terapeutisk betydelse 
(Evidensstyrka 1)” (SBU, 2005, s 217). 
 
Som exempel på dismantlingstudier som inte funnit effekt av ögonrörelser kan nämnas 
Pitman et al. (1996), som dock fann behandlingseffekt för EMDR (likvärdigt med och 
utan ögonrörelser) motsvarande exponeringsbehandling i en studie av Vietnamveteraner 
med PTSD-diagnos.  
 
Wilson et al. (1996) studerade effekterna av en 1-sessions behandling i EMDR-formatet, 
med deltagarna randomiserade till en EMDR-grupp eller någon av två kontrollgrupper. 
En med manuell tapping, dvs tumknackningar, respektive en grupp utan någon stimule-
ring alls; samtliga fokuserande på ett traumatiskt minne enligt EMDR-protokollet. Wil-
son et al. fann att EMDR-gruppen hade en signifikant ökning av fingertemperaturen, när 
eftermätning för hela undersökningen jämfördes med föremätningen; en signifikant 
sänkning av hudkonduktansen samt en signifikant sänkning av hjärtfrekvensen. Ingen 
av kontrollgrupperna visade några signifikanta skillnader i de fysiologiska mätningarna. 
Författarna drar slutsatsen att de fysiologiska effekterna av EMDR är ett slags avslapp-
ningsrespons och att de terapeutiska mekanismerna i EMDR åtminstone delvis kan till-
skrivas s k reciprok inhibition, jfr Dyck (1993), från kombinationen av det traumarelate-
rade obehaget och den genererade avslappningsresponsen. 
Dock har studien flera brister. Den omfattar få försökspersoner (18 personer fördelat på 
tre grupper); samtliga i annan parallell behandling men bara 11 personer med PTSD-
diagnos, de övriga med andra diagnoser. Analysen och rapporteringen är också något 
oklar. Resultaten tycks t ex bara ha signifikansprövats i den upprepade mätningen inom 
grupperna, inte som en variansanalys mellan grupperna; ingen korrigering för Typ I-fel 
är heller angiven. En av slutsatserna författarna drar är att responsen av EMDR, känsli-
gast avläst i hudkonduktansmätningarna, är distinkt annorlunda än orienteringsrespon-
sen. Detta eftersom ögonrörelse-stimulering utan fokusering på ett traumatiskt minne 
inte medför det mönster av initial höjning av hudkonduktansnivån följt av en sänkning, 
som författarna menar är karaktäristisk för de undersökta EMDR-seten (Wilson et al., 
1996). Dock framgår det inte hur detta är undersökt i studien. 
 
Barrowcliff, Gray, MacCulloch, Freeman och MacCulloch (2003) har i en randomise-
rad kontrollerad studie med 18 friska försökspersoner undersökt den fysiologiska re-
sponsen, med mätning av hudkonduktansnivån, inför korta (1 s duration) ljudpulser av 
blandat hög (100-110 dB) och låg intensitet (50-60 dB). Hälften av försökspersonerna 
fick med ögonen följa en punkt på en datorskärm som rörde sig i sidled, motsvarande 
frekvensen i EMDR (1 cykel/s); de övriga fick titta på en fast punkt. Försökspersonerna 
i ögonrörelsegruppen svarade med signifikant lägre hudkonduktansresponser på ljud-
pulserna, jämfört med deltagarna som tittade på en fast punkt; denna skillnad var unge-
fär lika stor för låg- som högintensiva ljud. I ett uppföljande experiment kunde förfat-
tarna förkasta möjligheten att ögonrörelserna fungerade som ren distraktor, som följd av 
den större sensoriska komplexiteten än att titta på en fast punkt. Författarna menar att 
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ögonrörelser alltså reducerade arousal-nivåerna inför plötsliga och obehagliga auditiva 
stimuli, jämfört med kontrollgruppen. Författarna drar slutsatsen att resultaten av studi-
en stöder MacCulloch och Feldmans dämpande hypotes (se sid. 9) och är motstridigt 
Armstrong och Vaughans intensifierade OR-hypotes (1996) samt Wilson et als (1996) 
slutsatser. 
 
Elofsson, von Scheele, Theorell och Söndergaard (2007). Denna kliniska single-case-
serie omfattade 13 försökspersoner, samtliga med PTSD-diagnos, i sammanlagt 30 ses-
sioner av kliniskt tillämpad EMDR-behandling. Under stimuleringsfasen i EMDR-
formatet fann författarna en signifikant ökning av andningsfrekvensen, en sänkning av 
hjärtfrekvens och hudkonduktans samt en höjning av fingertemperaturen. Dessutom 
skedde en sänkning i hjärtfrekvensvariansen, indikerande en sänkt autonom aktivitet. 
Vidare att de övre HR-variansfrekvenserna blev mer framträdande, indikerande ett skif-
te mot parasympatisk dominans. Förändringarna var tydligt avgränsade av stimulerings-
fasens början och slut, med återgång till den tidigare tendensen efter avslutad stimule-
ring (Elofsson et al., 2007). Författarna drar slutsatsen att ögonrörelserna i EMDR akti-
verar kolinerga system och dämpar sympatiska reaktioner, vilket skulle tala mot orien-
teringsresponsen som aktiverande mekanism. Författarna noterar vidare att den mätta 
reaktiviteten i studien har likheter med det fysiologiska mönstret i REM-sömn, vilket 
man menar talar för Stickgolds (2002) hypotes. Ett problem i värderingen av resultaten 
av studien är dock att det saknas kontrollgrupp. Detta gör att det blir svårt att kontrollera 
för kovarianser ”inbyggda” i EMDR-protokollet, i andra faktorer som kan ha påtaglig 
effekt på den fysiologiska mätningen. Dessa innefattar bland annat att försökspersoner-
na talar före och efter stimuleringsfaserna men är tysta under själva stimuleringen, samt 
får dra ett djupt andetag när stimuleringen avslutas. 
 
Sack, Lempa, Steinmetz, Lamprecht och Hofmann (2007) har gjort kardiografiska mät-
ningar för att upptäcka autonoma förändringar i en studie av 10 PTSD-patienter, under 
sammanlagt 55 sessioner. Resultaten visade en tydlig nedgång av hjärtfrekvensen i den 
absoluta början av ögonrörelsestimuleringen, med förändringar i hjärtfrekvensvariatio-
nen som också indikerande en parasympatisk aktivering. Detta följdes av en gradvis 
hjärtfrekvensökning och återgång till mer sympatisk tonvikt i den autonoma balansen. 
Andningsfrekvensen ökade också under stimuleringsperioderna. Författarna drar slut-
satserna att ögonrörelserna i EMDR initialt utlöser en orienteringsrespons. Denna upp-
rätthålls dock inte utan motverkas av en stressreaktion, troligen genom den imaginära 
exponeringen av traumaminnet. Dock noterar författarna en för hela sessionerna över-
gripande dämpande trend i hjärtaktivitet, vilket indikerar förskjutning till parasympatis-
ka funktioner över tid som effekt av EMDR. Även denna studie saknar alltså kontroll-
grupp, vilket gör det svårt att kontrollera kovarierande variabler i EMDR-protokollet. 
 
 
I dismantlingforskningen om EMDR, med försök att urskilja och undersöka de verk-
samma mekanismerna i metoden, har alltså fysiologiska effekter av metoden till viss del 
undersökts. Däremot råder brist på kontrollerad forskning av dessa effekter. Någon kon-
trollerad undersökning av fysiologiska effekter av de centrala momenten i EMDR – 
ögonrörelser i kombination med imaginär exponering för emotionellt laddade minnen – 
har heller inte genomförts tidigare. 
 
Med anledning av detta initierade Kris- och Traumacentrum AB i Danderyd, med över-
läkare Hans Peter Søndergaard som huvudansvarig, 2007 en forskningsstudie för att 
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utveckla tidigare forskning om fysiologiska effekter av EMDR gjord på kliniken (Elofs-
son et al., 2007).  
 
Syfte 
Undersökningens syfte har varit att genom en randomiserad kontrollerad design undersö-
ka de fysiologiska korrelaten till ögonrörelser kombinerat med emotionell exponering, för 
att frilägga effekten av ögonrörelsestimuleringen i EMDR och därigenom närmare under-
söka verkansmekanismer bakom metoden. Frågeställningar är:  
 

o Har ögonrörelsestimuleringen någon effekt, d v s skiljer sig mätningarna för 
EMDR-gruppen åt gentemot kontrollgruppen? 

o Ger annan stimulering (taktil) likvärdig eller liknande effekt som den av 
ögonrörelser? 

o Ger resultaten indikationer på hur den autonoma balansen påverkas av 
EMDR? 

o  Stöder resultaten någon av de teorier som formulerats om EMDR? 
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M e t o d  
 
 
 
Design 
Deltagarna i experimentet randomiserades till tre olika grupper, som samtliga följde sam-
ma sekvens av avslappning samt imaginär exponering för ett negativt respektive positivt 
minne. Två av grupperna fick olika stimuleringsbetingelser under exponeringsperioderna; 
rörlig visuell stimulering (för ögonrörelser) respektive taktil stimulering. Den tredje grup-
pen fungerade som kontrollgrupp. Under hela experimentet gjordes fortlöpande fysiolo-
giska mätningar av autonoma kroppsliga funktioner. Mellan de olika momenten gjorde 
också försökspersonerna subjektiva obehagsskattningar. 
 
Experimentet utfördes av en leg psykolog, med terapeutisk grundutbildning i KBT och 
certifierad EMDR-terapeut, på Kris- och Traumacentrum i Danderyd, Stockholm. Samtli-
ga deltagare gavs vid undersökningstillfället kontaktuppgifter till denne psykolog och 
fortsatt möjlighet till kostnadsfri kontakt med densamme, för att följa upp eventuellt obe-
hag som uppkommit till följd av undersökningen.  
 
Huvudansvarig för experimentstudien har varit Hans Peter Søndergaard, docent på Karo-
linska Institutet och överläkare på Kris- och Traumacentrum AB i Danderyd. 
Undersökningsupplägget har granskats och godkänts av Vetenskapsrådets centrala forsk-
ningsetiska kommitté. 
 
Undersökningsdeltagare 
Som försökspersoner rekryterades främst studenter från Stockholms universitets psykolo-
giska institution, med obligatorisk undersökningstid eller biobiljetter som belöning för 
deltagande. 
 
Exklusionskriterier för deltagande i experimentet var PTSD-symtom och depression. Des-
sa exklusionskriterier var av både etisk och praktisk anledning: stimuleringen och den 
emotionella exponeringen skulle kunna instabiliserande påverkan på individer med PTSD 
och depression, vilket inte var praktiskt möjligt eller etiskt försvarbart att hantera inom 
ramen för experimentet. Före experimentet screenades därför samtliga försökspersoner 
genom självskattningsformulär: Hopkins Symptom Checklist (HSC-25S), ett formulär med 
25 items som skattar ångest- och depressionssymtom på en fyragradig skala; samt PTSD-
checklist-C (PCL-C), ett instrument med goda psykometriska egenskaper som på en fem-
gradig skala mäter de 17 symtom på posttraumatisk stress som är definierade enligt DSM-
IV (Blanchard, Jones-Alexander, Buckley & Forneris, 1996). Cut-off-gränserna för exklu-
sion sattes till 2,75 (medelvärde av HSC-25S) respektive 44 (summa av PCL-C). För att 
identifiera traumatiska upplevelser användes också Checklista för livshändelser, ett for-
mulär som utgör den första delen av den kliniska PTSD-intervjun CAPS (Weathers, Kea-
ne & Davidson, 2001), vilket beskriver 17 olika typer av potentiellt traumatiserande hän-
delser. Dessa skattas med en femgradig skala, vilken indikerar i hur hög grad försöksper-
sonen själv utsatts för händelsen. Checklista för livshändelser användes dock inte ensamt 
som grund för exklusion. 
 
Fyra personer exkluderades från undersökningen genom screeningförfarandet, varav tre 
personer på grund av PTSD-symtom. Eftersom screeningen direkt föregick själva experi-
mentet kunde den administrerande psykologen istället ägna den inbokade tiden till samtal 
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om screeningresultatet. De exkluderade försökspersonerna erbjöds också fortsatt behand-
ling på Kris- och Traumacentrum. 
 
Trettiosex försökspersoner inkluderades i studien, 13 män och 23 kvinnor, och randomise-
rades till de tre undersökningsgrupperna, viktat vad gäller kön. Detta gjordes med bak-
grund av att män och kvinnor kan ha olika fysiologiska reaktionsnivåer; t ex  är hudkon-
duktansen generellt högre för män än kvinnor (Cacioppo, Tassenary & Berntson, 2000). 
Försökspersonernas ålder varierade mellan 18 och 44 år (M=28,7 år; SD= 7,4 år).  
 
Procedur 
Samtliga deltagare genomgick screeningförfarandet (se ovan) direkt föregående själva ex-
perimentet. Screeningen tog ca 30 minuter. Därefter randomiserades deltagarna, viktat 
med hänseende till kön, till någon av följande grupper: 
 
Grupp 1: EM (Eye Movements/ögonrörelsestimulering) instruerades inför stimuleringspe-
rioderna att hålla huvudet stilla och med blicken följa en ljuspunkt som flyttade sig från 
vänster till höger på en panel med lysdioder, placerad i ungefärlig ögonhöjd (fast placer-
ing, tittvinkeln kan alltså ha varierat något mellan försökspersonerna) ca 0,80 meter ifrån 
försökspersonens ögon. Lysdioderna på panelen var 24 st, med ca 3,2 cm mellanrum (0,73 
m mellan de yttersta lysdioderna); frekvensen var 1 cykel/sekund. 
 
Grupp 2: TA (Tapping/taktil stimulering) fick under stimuleringsperioderna taktil stimule-
ring i handflatorna, genom en liten gummiklädd vibrator fasttejpad i vardera handflatan 
(samtliga försökspersoner hade dessa applicerade, för att övriga mättekniska förhållanden 
i så hög grad som möjligt skulle överensstämma mellan grupperna). Dessa vibratorer an-
vänds i den kliniska tillämpningen av EMDR (s k tapping-stimulering); i experimentet 
användes vibrerade pulser, ca 0,5 s långa och alternerande mellan höger och vänster hand-
flata, med en frekvens av ca 45 cykler/minut. 
 
Grupp 3: FP (Fixed point/kontrollgrupp) instruerades inför stimuleringsperioderna att 
hålla blicken fäst vid en punkt (ett kryss på väggen bakom lysdiodpanelen, ca 1,30 m från 
försökspersonens ögon) och fick ingen övrig stimulering. Dessa försökspersoner fick allt-
så imaginär exponering, men är att betrakta som kontrollgrupp visavi de övriga stimule-
ringsgrupperna. 
 
Experimentprotokollet, efter screeningförfarandet, var som följer: 
 

1. Övergripande instruktion om experimentet. Innefattade även presentation av Kris-
och traumacentrum etc. Lika för alla deltagare. 

2. Applicering av sensorerna för de fysiologiska mätningarna på försökspersonen. 
Därefter instrumentstabilisering, ca 5-6 minuter.  

3. Avslappning, 90 s: baslinjemätning 

4. SUD-skattning 1 (Subjective Units of Distress, se sid. 15). 
5. Stimuleringsperiod 1, enligt respektive grupps stimuleringsbetingelser – Stim0: 

ingen emotionell exponering, 90 s 
6. SUD-skattning 2. 

7. Avslappning, 90 s. 



 15 

8. SUD-skattning 3. 
9. Instruktion negativt minne: ”välj ut ett negativt minne, ett minne av det mest obe-

hagliga eller otäcka som du varit med om, och fokusera på detta”. 
10. SUD-skattning 4. 

11. Stimuleringsperiod 2 – StimNEG: imaginär exponering för negativt minne, 90 s. 
12. SUD-skattning 5. 

13. Avslappning, 90 s 
14. SUD-skattning 6. 

15. Instruktion positivt minne: ”välj ut ett positivt minne, ett minne av en positiv situa-
tion som känns behaglig eller glädjefull att tänka på, och fokusera på detta”. 

16. SUD-skattning 7. 
17. Stimuleringsperiod 3 – StimPOS: imaginär exponering för positivt minne, 90 s. 

18. SUD-skattning 8. 
19. Avslappning, 90 s. 

 
Inför varje moment fick försökspersonen en kortfattad muntlig instruktion av försöksleda-
ren. Instruktionen till försökspersonen för den imaginära exponeringen var alltså att välja 
ut ett negativt respektive positivt minne och sedan tänka fokuserat på detta under hela 
stimuleringsperioden. Ingen övrig instruktion eller guidning gavs under själva stimule-
ringsperioden. Försökspersonen fick göra muntliga SUD-skattningar (Subjective Units of 
Distress), på en skala 0-10 mellan varje betingelse och endast besvara dessa med en siffra. 
I övrigt instruerades försökspersonerna att inte tala under själva experimentet. Instruktio-
nen för SUD-skattningarna var: ”Skatta med en siffra från 0 till 10 vilket obehag du kän-
ner just nu, där 0 är helt neutralt och 10 det mest obehagliga du kan tänka dig”. Instruk-
tionen till SUD-skattningen rörande det positiva minnet, d v s SUD7 och SUD8, var: 
”Skatta med en siffra från 0 till 10 din upplevelse just nu, där 0 är bra eller helt neutralt 
och 10 det mest obehagliga du kan tänka dig.” 
 
Experimentet tog i sin helhet ca 45 minuter. Därefter följde en halvtimmeslång intervju, 
om försökspersonernas upplevelser under experimentet. Screening och efterföljande inter-
vjuer utfördes av två psykologkandidater; resultaten från dessa intervjuer kommer att re-
dovisas i en separat psykologuppsats (Tomner & Goorani, 2008).  
 
Apparatur och mätningar 
Mätningarna som gjordes under undersökningen bestod dels av försökspersonernas sub-
jektiva skattningar av upplevelse av obehag (Subjective Units of Distress, SUD) på en el-
vagradig skala, 0-10. Dessutom gjordes fysiologiska mätningar enligt följande, med en 
registrering/sekund: 
 
A. Fingertemperatur (FT) mättes med en termistor fasttejpad på den icke-dominanta han-
dens lillfinger. 
B. Hudkonduktans (SC), dvs hudens ledningsförmåga och ett mått på transpirering, mättes 
via en konstant lågspänning genom Ag/AgCl-elektroder fästa vid andra leden av lång- re-
spektive ringfinger på försökspersonens icke-dominanta hand. 
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C. Hjärtfrekvens (HR). Elektrokardiogram-data (EKG) samplades vid 256 Hz, med 
Ag/AgCl-elektroder placerade på vardera handleden, samt jordkontakt på skallbenet bak-
om vänster öra. Utifrån EKG-data beräknades puls och sympatiska och parasympatiska 
komponenter i hjärtverksamheten, genom analys av variansen i hjärtfrekvensen (HRV). 
D. Andning. Genom en näskateter (6 in x 1/8 in x 1/323 in) placerad i vänstra näsborren 
mättes koldioxidhalten (CO2) i utandningsluften. Utifrån dessa data kalkylerades också 
andningsfrekvensen (RR). 
E. Syremättnaden i blodet. En fotometrisk sensor på långfingret på försökspersonens icke-
dominanta hand mätte oxyhemoglobinet och därigenom syremättnaden i blodet (SpO2). 
 
Den apparatur som användes vid dataregistreringen var ett fysiologiskt monitorsystem 
med modellbeteckning I-330 DSP12 (J&J Engineering Inc., Poulsbo, WA, US), med en 
anpassad mjukvaruapplikation utvecklad i PDS-miljö (J&J Engineering Inc). CO2 och 
SpO2 mättes med hjälp av en Capnocheck® Plus oxycapnometer (Sims Bci Inc, Wauke-
sha, WI, US).  
 
För beräkningarna av hjärtfrekvensvariansen (HRV) användes periodogramfunktionen i 
signalanalysverktyget i Matlab, version 6 (MathWorks, Natick, MA, US). 
 
Analys och databearbetning 
De parametrar som valdes ut för analys var hudkonduktans (SC), fingertemperatur (FT), 
andningsfrekvens (RR) och hjärtfrekvens (HR). De är relaterade till kroppsfunktioner som 
regleras av autonoma nervsystemet; förändringar i dessa parametrar indikerar också för-
ändringar i balansen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Vid sympa-
tikuspåslag ökar hudkonduktansen, andningsfrekvensen och hjärtfrekvensen, medan fing-
ertemperaturen sjunker på grund av sammandragningar av de ytliga blodkärlen. När den 
autonoma balansen förskjuts mot parasympatikus minskar hudkonduktansen, andnings-
frekvensen och hjärtfrekvensen, medan fingertemperaturen ökar. Dessutom anses dessa 
parametrar återspegla orienteringsresponsen, se sid. 7-8 (Öhman, Hamm & Hugdal, 
2000). 
 
Dessutom analyserades hjärtfrekvensvariansen (HRV), som mått på den autonoma balan-
sen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det högfrekventa varians-
området (High frequencies, HF: 0,15-0,40 HZ) anses framförallt avspegla parasympatisk 
(vagus-) modulering, medan långsammare frekvenser (Very low frequencies, VLF: 0-0.04 
Hz och Low frequencies, LF: 0.04-0.15 Hz) genereras av en blandning mellan parasympa-
tiska och sympatiska funktioner (VLF även icke-autonoma, varför dessa frekvenser inte 
tas med i kvoten). Det relativa bidraget till den totala hjärtfrekvensvariansen av LF re-
spektive HF kan därför sägas ge en bild av den autonoma balansen, varför en lägre 
LF/HF-kvot innebär en större tyngd i den parasympatiska vågskålen; en högre LF/HF-
kvot att sympatikus är mer dominerande (Sztajzel, 2004). Förutom LF/HF-kvoten har 
även power för variansen analyserats, vilket är ett övergripande mått på variansens storlek 
och därmed en indikation på den totala autonoma aktiviteten. Detta alltså inte att förväxla 
med analyspower vad gäller effekt och signifikans. 
 
De individuella dataregistreringarna från experimentet, med en registrering/sekund, 
granskades och bearbetades i Microsoft Excel. Artefakter, alltså feldata från mätapparatu-
ren i sig, inspekterades manuellt för FT och SC och ersattes med ett medelvärde av de 
omgivande 4 registreringarna. För korrigering av RR användes ett filter som ersatte varje 
dataregistrering med medianen av den aktuella registreringen tillsammans med de omgi-
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vande 10 registreringarna. För korrigering av HR användes ett filter som liknande sätt er-
satte de dataregistreringar som avvek mer än 20 % från medelvärdet av de omgivande da-
taregistreringarna. Viss deskriptiv statistik och grafisk sammanställning gjordes direkt i 
Excel. 
 
Datareduktion 
Datafilerna för fyra försökspersoner visade sig i efterhand vara korrupta och kunde inte 
användas i analysen; en kunde inte öppnas alls och i tre stycken hade registreringen av-
brutits tidigt i protokollet. Återstod 32 försökspersoner, varav 11 personer i EM-
gruppen; 12 personer i TA; 9 personer i FP. 
De individdataserier som verkar fysiologiskt orimliga och kan antas ha påverkats genom 
fel i mätningen (t ex glapp i termistorns hudkontakt) har undantagits från analysen. Det-
ta gäller dataseten från 6 försökspersoner i fingertemperatur, FT, och från en person i 
andningsfrekvens, RR. Analysen för FT omfattar därför 10 personer i EM-gruppen, 6 
personer i FP-gruppen och 10 personer i TA-gruppen. Analysen för RR omfattar 11 per-
soner i EM-gruppen, 8 personer i FP-gruppen och 12 personer i TA-gruppen. 
 
Mellan avslappningsperioderna och de olika exponerings-/stimuleringsbetingelserna 
ligger i protokollet en individuellt lång period (ca 30-120 s) där försökspersonen i tur 
och ordning alltså har fått: 

1. Skatta obehagsnivån efter föregående avslappning (SUD). 
2. Instruktion att tänka på ett negativt respektive positivt minne (ej inför den första 

stimuleringsperioden), samt 
3. Skatta obehagsnivån på nytt (SUD). 

Eftersom dessa perioder är olika långa för de olika individerna, har de rensats bort från 
de jämförande analyserna av gruppmedelvärden. Dock har SUD-skattningarna och ex-
poneringsinstruktionerna i samtliga parametrar orsakat kraftiga fysiologiska reaktioner, 
se exempel i figur 1, vilka är svåra att särskilja från den initiala effekten av respektive 
stimulering. 
 

 
Figur 1. Exempel på hudkonduktansdata för hela försöksprotokollet, för en individ i EM-gruppen. 
Notera det höga genomslaget under instruktions-/SUD-skattningsperioderna. På grund av den 
grafiska komprimeringen av tidsförloppet är rubrikerna för tidsaxelns gradering något ofullständig. 
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Den fortsatta statistiska analysen gjordes i SPSS 11 för Macintosh.  
En flervägs ANOVA med mixad design användes för att analysera de fysiologiska mätre-
sultaten och skillnader mellan grupperna. På samma sätt analyserades SUD-skattningarnas 
inbördes förhållanden (inomgruppsskillnader), samt skillnader mellan försöksgrupperna. 
De båda stimuleringsgrupperna TA och EM slogs även ihop till en gemensam ”Dual At-
tention Stimulation”-grupp (DAS) och analyserades på samma sätt jämfört med kontroll-
gruppen (FP). Resultaten av detta redovisas bara för SUD-skattningarna; för de fysiolo-
giska parametrarna fanns inga ökade signifikanser. 
 
En korrelationsanalys av screeningresultaten utfördes, för att undersöka eventuell kovari-
ans mellan självskattningsinstrumenten och fysiologiska data. Personer med PTSD har 
visat sig reagera fysiologiskt annorlunda vid stresspåslag än friska individer; särskilt per-
soner med kraftigt dissociativa reaktioner kopplade till traumat får också låga fysiologiska 
reaktioner vid imaginär exponering för traumat i behandling (Resick, 2001). Även om del-
tagarna i experimentet alla var under cut-off-gränsen för PTSD, skulle en sådan korrela-
tion kunna vara möjlig för de försökspersoner som skattat strax under cut-off-gränsen. 
Dock visade analysen bara inbördes korrelation mellan de använda screeninginstrumenten 
PCL-C och HSC25S (r=0,758, p<.001), inte mellan screeninginstrumenten och de fysio-
logiska parametrarna. Därför redovisas inte resultaten utförligare. 
 
En korrelationsanalys utfördes även för kön; en signifikant måttlig korrelation (r=0,45-
0,55, p<.01) fanns med SC och RR/StimNEG, dock inte med FT eller HR. Andelen män 
är dock så litet i urvalet – 3 män i FP, 4 män i TA och 5 män i EM – att eventuell kova-
rians av kön inte bedömts meningsfull att analysera. Därför redovisas inte heller dessa 
resultat ytterligare. 
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R e s u l t a t  
 
 
Mätningarna (1 registrering/s) för fingertemperatur, FT; hudkonduktans, SC; andnings-
frekvens, RR, samt hjärtfrekvens, HR redovisas som gruppmedelvärden i figur 2-5. I 
graferna har intervallen för exponeringsinstruktioner och SUD-skattningar tagits bort; 
det angivet plötsliga utslaget från viloläget i början av stimuleringsperioderna är alltså 
något missvisande. 
 

 
Figur 2. Gruppmedelvärden för hudkonduktans, 1 registrering/s, med intervall för SUD-skattning 
och exponeringsinstruktion bortrensade. Notera skillnaden i baslinjemätningen. STIM=utan ex-
ponering (Stim0). BL, RX1, RX2 och RX3 är avslappningsperioder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Gruppmedelvärden av fingertemperatur, FT, 1 registrering/s. Notera sänkningarna i 
början av stimuleringsperioderna, särskilt i StimNEG; samt den successiva ökningen under pro-
tokollet. Notera också skillnaderna i baslinjemätningen. 
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Figur 4. Gruppmedelsvärden av andningsfrekvens, 1 registrering/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 5. Gruppmedelvärden av hjärtfrekvens, 1 registrering/s. 
Notera skillnaderna i baslinjemätningen. 

 
 
Enligt figur 2 – 5 skilde sig baslinjemätningen tydligt åt mellan grupperna för flera pa-
rametrar; SC, FT och HR. Variansen var också relativt hög och  heterogen mellan grup-
perna. En närmare titt på t ex SC-mätningarna visar stora könsskillnader i individdata: 
män hade genomgående betydligt högre värden än kvinnor. Här kan man härleda skill-
naden mellan grupperna i baslinjemätningen till den ojämna könsfördelningen: i EM-
gruppen är 45 % män, i TA respektive FP är 33 % män. Till detta kommer att två av de 
tre männen i FP-gruppen ligger mycket lågt, vilket sammantaget gör att FP-gruppens 
medelvärde dras ner och EM-gruppens medelvärde dras upp. 
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Det är vanligt att fysiologiska data varierar mycket mellan individer (Cacioppo et al., 
2000) vilket alltså kan ge skillnader i absoluta baslinjemätningar i grupper med begrän-
sat antal deltagare, som i det aktuella experimentet. Dock är reaktansen vid manipula-
tionen det intressanta i undersökningen, inte de absoluta nivåerna. För mer rättvisande 
resultat har därför i stället individdifferenserna analyserats; respektive värde för varje 
försöksperson efter att medelvärdet för den 90 s långa baslinjemätningen subtraherats. 
Eftersom de fysiologiska parametrarna registrerat data en gång varje sekund, måste me-
delvärden extraheras för att göra statistiska jämförelser hanterliga. Stimuleringsperio-
derna delades därför i fyra tidsintervall; för varje intervall kalkylerades ett medelvärde.  
De första av dessa intervall gjordes kortare än de följande, för att fånga upp snabba för-
ändringar i början av stimuleringsperioden. Som referens användes den senare delen av 
den direkt föregående avslappningsperioden (ej att förväxla med baslinjemätningen i 
början av protokollet). Inomgruppsvariabeln Block är sekvensen av dessa tidsintervall, 
lika för alla försökspersoner och betingelseperioder: 
Block 1: Referens, medelvärdet för de sista 30 s av föregående avslappningsintervall. 
Block 2: Medelvärdet av tidsintervallet 1-10 s i stimuleringsperioden. Block 3: Medel-
värdet av tidsintervallet 11-30 s. Block 4: Medelvärdet av tidsintervallet 31-60 s. Block 
5: Medelvärdet av tidsintervallet 61-90 s. 
 
De fysiologiska parametrarna analyserades i en ANOVA med 3 X 3 X 5 mixad design, 
där de oberoende variablerna definierades som grupperingsfaktorn grupp (försöks-
grupp), samt upprepningsfaktorerna betingelse (stimuleringsperioderna med neutral, 
negativ respektive positiv imaginär exponering) och block.  
 
Analysen visade en skillnad mellan de olika stimuleringsgrupperna i en av mätningarna: 
ögonrörelsestimuleringen gav en signifikant effekt jämfört med kontrollgruppen (FP) i 
hudkonduktansmätningen. Inga signifikanta gruppskillnader kunde visas för de andra 
parametrarna. 
 
Huvudeffekter och interaktionseffekter redovisas i tabell 1 respektive tabell 2. För varje 
parameter redovisas därefter analyserna i detalj. 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Huvudeffekter och medelvärdesskillnader för de tre grupperna i respektive parameter. 
Analysen gäller medelvärden av individdifferenser, efter att individens baslinjemedelvärde sub-
raherats. Signifikanserna är okorrigerade för multipla jämförelser. 

 
 Huvudeffekt av 

Grupp, F2,29 
p Eta2 power MD: 

EM-FP 
s p MD: 

TA-FP 
s p MD: 

EM-TA 
s p 

SC 5,465** .010 .274 .809 2,911** 0,888 .003 1,905* 0,871 .037 1,007 0,825 .232 

FT 1,849 (F2,23) .180 .139 .345 -0,163 0,377 .668 -0,654 0,377 .096 0,490 0,326 .147 

RR 0,483 (F2,28) .622 .033 .121 1,3618 1,426 .348 1,051 1,400 .459 0,311 1,281 .810 

HR 0,807 .456 .053 .174 1,242 1,017 .232 0,395 0,998 .695 0,847 0,945 .377 

 
signifikansnivåer: *=p≤.05; **=p≤.01 
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Tabell 2. Huvudeffekter av Betingelse och Block, samt interaktionseffekter. Samtliga signifikan-
ser korrigerade enligt Greenhouse-Geisser. 

 
 Huvudeffekt av 

Betingelse, F2,58 
p Eta2 Huvudeffekt av 

Block, F4,116 
p Eta2 Interakt.effekt, F4,58 

Betingelse*Grupp p Eta2 

SC 10,106***  .001 .258 44,269*** <.001 .604 0,830 .489 .054 

FT 9,605** (F2,46) .002 .295 19,137***(F4,92) <.001 .454 1,396 (F4,46) .262 .108 

RR 2,531 (F2,56) .093 .083 17,054*** (F4,112) <.001 .379 0,702 (F4,56) .584 .048 

HR 10,921*** <.001 .274 14,801*** <.001 .338 1,808 .142 .274 
 

 Interakt.effekt, F8,116  
Block*Grupp p Eta2 Interakt.effekt, F8,232 

Betingelse*Block p Eta2 Interakt.effekt, F16,232 
Beting*Block*Grupp p Eta2 

SC 3,498* .026 .194 6,179*** .001 .176 1,069 .388 .069 

FT 1,323 (F8,92) .273 .103 5,905*** (F8,184) .001 .204 0,644 (F16,184) .714 .053 

RR 1,652 (F8,112) .165 .106 2,031 (F8,224) .088 .068 1,379 (F16,224) .206 .090 

HR 1,828 .121 .112 3,249** .009 .101 1,435 .174 .090 
 

signifikansnivåer: *=p≤.05; **=p≤.01; ***=p≤.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hudkonduktans, SC 
Hudkonduktans var alltså den enda fysiologiska parameter för vilken det fanns en signi-
fikant huvudeffekt av grupp, se tabell 1. Efter att signifikanserna för de inbördes skill-
naderna korrigerats för multipla jämförelser enligt Bonferroni, var skillnaden EM-FP 
fortfarande signifikant: p=.008. Däremot var skillnaden TA-FP inte längre signifikant: 
p=.111. 
 
Huvudeffekten av Block var signifikant och utgjorde den största enskilda delen av vari-
ansen (Eta2) av de olika variablerna. I analysen visade sig skillnaderna mellan varje re-
spektive blocksekvens också vara signifikanta, även korrigerat för multipla jämförelser 
enligt Bonferroni. 
Även huvudeffekten av Betingelse var signifikant. Dock rådde signifikant skillnad en-
dast mellan Betingelse 1 och de senare betingelserna (F1,29=12,712, p=.001), inte mellan 
Betingelse 2 och Betingelse 3. I figur 6 visas gruppmedelvärden för SC i de olika be-
tingelserna. 
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Figur 6. Gruppmedelvärden sammanställda av individdifferenser för hudkonduktans, SC, mätt i 
µMho i respektive betingelse. Notera att blocken är medelvärden av olika långa intervall: block 2 
omfattar de första 10 s av stimuleringsperioden och block 3 omfattar 20 s. De övriga blocken är 
medelvärden av 30 s-intervall. 
 
Det fanns en signifikant interaktionseffekt för Betingelse och Block. I SPSS’ kontrast-
analys fanns en signifikant skillnad för Block 2 vs senare (F1,29=4,820; p=.036) när Be-
tingelse 1 jämfördes med senare betingelser, dock inte för Block 1 vs senare. Dessutom 
fanns när Betingelse 2 jämfördes med Betingelse 3 en signifikant skillnad mellan Block 
1 vs senare (F1,29=9,531; p=.004). Det fanns också en signifikant interaktionseffekt för 
Block och Grupp, med en signifikant skillnad mellan Block 1 vs senare (F2,29=4,671; 
p=.017), samt en signifikant interaktionseffekt för Betingelse*Block*Grupp och en sig-
nifikant skillnad för Betingelse 1 vs senare; Block 1 vs senare (F2,29=4,596; p=.018). 
 
Enligt figur 6 betyder detta alltså att EM-gruppen hade en proportionellt högre ökning i 
hudkonduktansnivå från referensblocket (Block 1) till stimuleringsperiodens första 10 s-
intervall (Block 2) än de andra grupperna, med signifikanta skillnader i samtliga beting-
elser. Den efterföljande sänkningen i hudkonduktansen (mellan Block 2 och Block 3) är 
proportionellt större för EM-gruppen än för de andra grupperna, med signifikanta skill-
nader i Betingelse 2 och 3, men inte i Betingelse 1. Detta förlopp, med en snabbare 
minskning av hudkonduktansnivån efter det initiala påslaget, var alltså utmärkande för 
EM-gruppen i betingelserna med ögonrörelsestimulering kombinerat med emotionell 
exponering, inte med ögonrörelser enbart. 
 
 
Fingertemperatur, FT 
I fingertemperaturmätningen fanns inga signifikanta gruppskillnader, heller inga inter-
aktionseffekter mellan grupp och andra variabler. 
 
Figur 7 visar att fingertemperaturen i betingelse 2 och 3 ligger på en sänkt nivå i de för-
sta 30 s av stimuleringsperioderna (Block 2 och 3), jämfört med viloreferensen (Block 
1). Därefter ökar temperaturen successivt mot referensnivån. 
I betingelse 1 sker en mer successiv sänkning av temperaturnivåerna och en ökning först 
i slutet av stimuleringsperioden; denna interaktionseffekt är signifikant jämfört med de 
övriga betingelserna. Dock fanns en signifikant huvudeffekt av betingelse bara mellan 
Betingelse 2 vs Betingelse 3 (F2,23=15,788; p=.001); effekten låg strax över signifikans-
gränsen för Betingelse 1 vs senare. 

SC, Betingelse 1: Stim0

61-90s31-60s11-30s1-10sREF

6

5

4

3

2

1

0

-1

GRUPP

EM

TA

FP

SC, Betingelse 2: StimNEG

61-90s31-60s11-30s1-10sREF

6

5

4

3

2

1

0

-1

GRUPP

EM

TA

FP

SC, Betingelse 3: StimPOS

61-90s31-60s11-30s1-10sREF

6

5

4

3

2

1

0

-1

GRUPP

EM

TA

FP



 24 

I figur 7 och figur 3 kan man se en sammantaget ökande trend över protokollet. När va-
riansen prövades för den inledande baslinjemätningsperioden och den avslutande av-
slappningsperioden (BL respektive RX3, se figur 3) i en 3 X 2 mixad ANOVA, fanns 
en signifikant skillnad: medelvärdet av den avslutande avslappningen var 0,80 ºC högre 
än medelvärdet för baslinjemätningen (p=.002, korrigerad enligt Bonferroni). Detta för 
samtliga försökspersoner; det fanns inga skillnader mellan grupperna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Gruppmedelvärden sammanställda av individdifferenser för fingertemperatur, FT, mätt i 
ºC i respektive betingelse.  
 
 
Andningsfrekvens, RR 
Det fanns inga skillnader mellan grupperna (F<1) eller signifikanta skillnader mellan 
betingelserna. 
 
Däremot fanns ett mönster av förhöjd nivå initialt i stimuleringsperioden, följd av en 
sänkning efter de första 10 s (signifikant huvudeffekt av Block, avseende Block 1 vs 
senare (F1,28=64,508; p<.001, Eta2=.697) och Block 2 vs senare (F1,28=6,100; p=.020, 
Eta2=.179)). Denna initiala höjning jämfört med referenspunkten är något större i be-
tingelse 2 än de övriga betingelserna (signifikant interaktionseffekt mellan Betingelse * 
Block: Betingelse 2 vs senare * Block 1 vs senare (F1,28=4,817; p=.037, Eta2=.147)). 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8. Gruppmedelvärden sammanställda av individdifferenser för andningsfrekvens, RR, i 
respektive betingelse. 
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Hjärtfrekvens, HR 
Det fanns inga skillnader mellan försöksgrupperna (F<1).  
Alla grupper sammantagna fanns en högre sammantagen hjärtfrekvensnivå i Betingelse 
2, med en proportionellt kraftigare minskning mellan medelvärdet av de första 10s i 
stimuleringsperioden jämfört med medelvärdet av de följande 20 s, jämfört med beting-
else 3 (signifikant huvudeffekt av Betingelse: Betingelse 2 vs Betingelse 3 
(F1,29=18,294, p<.001, Eta2=.387), däremot inte mellan Betingelse 1 vs övriga. Signifi-
kant interaktionseffekt för Betingelse 2 vs Betingelse 3 * Block 2 vs Block 3). 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 9. Gruppmedelvärden sammanställda av individdifferenser för hjärtfrekvens, HR, mätt i 
bpm i respektive betingelse.  
 
 
 
Hjärtfrekvensvarians, HRV. 
HR-varians har analyserats i medelvärden för hela 90 s-perioderna i stimulansbetingel-
serna respektive avslappningsperioderna, analysen anses inte kunna brytas ner i mindre 
intervall med bibehållen validitet (Schroeder et al., 2004). Eftersom gruppnivåerna vid 
baslinjemätningen skiljer sig åt har individdifferenserna analyserats även för HRV. 
 
Analysen omfattar Power (övergripande mått på varians, indikerande graden av auto-
nom aktivitet) samt LF/HF-kvoten (det förhållande lågfrekvent varians står till högfre-
kvent varians, med en lägre kvot indikerande större parasympatisk dominans). 
 
Inga skillnader fanns vare sig mellan försöksgrupperna eller betingelserna, när differen-
sen för power och LF/HF-kvot analyserades i en 3 X 3 X 2 mixad ANOVA, med för-
söksgrupp som grupperingsfaktor; betingelse och block som upprepningsfaktorer.  
 
I analysen av HRV/power fanns ingen huvudeffekt av Grupp: F2,29=0,856, p=.435. Där-
emot en signifikant huvudeffekt av Block: F1,29= 8,675, p=.006 och icke-signifikant hu-
vudeffekt av Betingelse: F2,58=1,766, p=.180. Inga interaktionseffekter. 
 
För LF/HF-kvoten fanns inte heller någon signifikant huvudeffekt av Grupp: 
F2,29=1,310, p=.285. Heller ingen huvudeffekt av Betingelse: F2,58=0,109, p=.897, eller 
huvudeffekt av Block: F1,29=1,169, p=.289. 
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FP-gruppens oregelbundna skillnader och stora varians beror främst på en enskild indi-
vid med mycket höga och fluktuerande värden i de olika perioderna. Likaså beror EM-
gruppens höga baslinjemedelvärde främst på en enskild individs extremt höga värde just 
i BL-perioden. När variansanalys utfördes med dessa individdata exluderade, var skill-
naderna ändå icke-signifikanta.  
 
 
 
Subjektiva obehagsskattningar – Subjective Units of Distress, SUD 
 

 
Figur 10. Gruppmedelvärden av de olika SUD-skattningarna med standardfel, SEM. 
 
Endast SUD-skattningarna rörande den negativa och positiva betingelsen (SUD 3, 4 och 
5 respektive SUD 6, 7 och 8) har analyserats; den inledande neutrala stimuleringen har 
för litet SUD-utfall för meningsfull analys. Data har därför analyserats i en 3 X 2 X 3 
mixad ANOVA, med Grupp som grupperingsfaktor; Betingelse och Intervall som upp-
repningsfaktor. Intervall är den inbördes sekvensen av SUD-skattningar vid varje be-
tingelse: 1. SUD-skattning efter föregående avslappning; 2. SUD-skattning efter expo-
neringsinstruktionen att tänka på negativt respektive positivt minne, före stimulering; 3. 
SUD-skattning direkt efter avslutad stimuleringsperiod. 
 
Analysen gav ingen huvudeffekt av Grupp: F2,29=0,505, p=.609, däremot en signifikant 
huvudeffekt av Betingelse: F1,29=97,374, p<.001 och signifikant huvudeffekt av Inter-
vall: F2,58=12,677, p<.001. 
Dessutom en icke-signifikant interaktionseffekt av Intervall*Grupp: F4,58=1,269, p=.293 
och en icke-signifikant interaktionseffekt av Betingelse*Grupp: F2,29=2,633, p=.089. 
 
I figur 10 kan vi se att EM och TA ligger nära varandra i skattningsmedelvärden och 
tendenser (interaktion). När de slogs ihop till en gemensam grupp, DAS, och analysera-
des i en ANOVA med designen ovan resulterade detta ändå i ingen huvudeffekt av 
Grupp: F1,30= 0,694; p=.411. Däremot fanns nu en signifikant interaktionseffekt av Be-
tingelse*Grupp: F1,30=4,589; p=.040 och en signifikant interaktionseffekt av Inter-
vall*Grupp för intervall nivå 2 vs senare: F1,30=6,204; p=.018. 
 
Interaktionerna indikerar skillnader i förändringen av upplevt obehag när SUD-
skattningen före den negativa stimuleringsperioden (SUD 4) jämförs med SUD-
skattningen efter den negativa stimuleringsperioden (SUD 5). I figur 10 ser vi att det 
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upplevda obehaget gick ner för EM-gruppen och TA-gruppen; i FP-gruppen blev obe-
haget större. Dock är inte interaktionseffekten betingelse*intervall*grupp signifikant 
(intervallnivå 2 vs 3: F1,30=2,53, p=.122, observerad power=0,337). 
 
I en korrelationsanalys av SUD-skattningar och de fysiologiska parametrarna korrelera-
de vissa SUD-skattningar med hudkonduktansmätningarna (SUD 2, 5, 6 och 8; r= 0,40-
0,50, p<.05, Spearmans rho). För de övriga fysiologiska parametrarna fanns marginella 
eller inga korrelationer. 
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D i s k u s s i o n  
 
 
Undersökningens syfte har varit att undersöka de fysiologiska korrelaten till ögonrörelser 
kombinerat med emotionell exponering, för att frilägga effekten av ögonrörelsestimule-
ringen i Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. 
 
Sammanfattning av resultat 
Effekter av ögonrörelsestimulering, EM. Det fanns en signifikant skillnad mellan EM-
gruppen och kontrollgruppen i hudkonduktansmätningen. EM-gruppen låg genomgående 
på en förhöjd nivå jämfört med kontrollgruppen, även i den neutrala stimuleringsperioden 
utan emotionell exponering (Stim0). Skillnaden var dock störst i stimuleringsperioden med 
negativ emotionell exponering (StimNEG), följt av stimuleringsperioden med positiv emo-
tionell exponering (StimPOS). 
 
I StimNEG och StimPOS fanns också ett mönster av initialt högt påslag av hudkonduktans-
nivån, följt av en markerad sänkning efter de första 10 sekunderna av stimuleringen. Där-
efter planade förändringen ut i en gradvis sänkning under resten av stimuleringen; dock 
fortfarande på en förhöjd nivå. Detta mönster av kraftig initial förändring fanns inte i 
Stim0, där den förhöjda nivån låg på en mer stabil nivå, med gradvis sänkning under sti-
muleringsperioden. Det är dock svårt att särskilja hur mycket av detta initiala arousal-
påslag som är en effekt av stimuleringsbetingelserna (ögonrörelser + emotionell expone-
ring) och hur mycket som är en fysiologisk reaktion av den föregående SUD-
skattningen/exponeringsinstruktionen, se metoddiskussionen nedan. 
 
Effekter av taktil stimulering, TA. Även TA-gruppen låg genomgående på en högre nivå 
än kontrollgruppen i hudkonduktansmätningen; denna skillnad var dock inte statistiskt 
säkerställd efter bonferronikorrigering av signifikansen. Effekten av taktil stimulering är  
alltså icke-signifikant. Bidragande till detta skulle möjligen kunna vara den mindre graden 
av agens för individen: i ögonrörelsernas trackingkaraktär ligger en högre grad av aktivitet 
och engagemang för individen; vad gäller den taktila stimuleringen är individen mer pas-
siv. 
 
För de övriga fysiologiska parametrarna kunde tendenser ses liknande den i hudkonduk-
tansmätningen, men det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan försöksgrup-
perna.  
 
För fingertemperatur fanns en signifikant övergripande höjning över tid för hela protokol-
let, när baslinjemätningen jämfördes med den avslutande avslappningsperioden. Detta lik-
nar de fynd t ex Elofsson et al. (2007) och Wilson et al. (1996) har gjort; båda studier utan 
kontrollgrupp. I experimentet fanns dock inga gruppskillnader i ökningen; det verkar allt-
så inte vara en effekt av ögonrörelsestimuleringen utan bero på någon annan faktor.  
Under själva stimuleringen fanns däremot i både StimNEG och StimPOS (dock inte i Stim0) 
ett mönster av signifikant initial sänkning, som sedan låg på en stabilt sänkt nivå ca 30 s 
in i stimuleringen, varefter temperaturen åter successivt höjdes. Avsaknaden av signifi-
kanta gruppskillnader samt de tendenslösa resultaten i Stim0 tyder på att dessa sänkningar 
är en effekt av den emotionella exponeringen. 
 
Sammantaget kontrasterar dessa resultat mot Wilson et al. (1996), som bl a rapporterade 
sänkt hudkonduktans och sänkt hjärtfrekvens under ögonrörelsestimulering; mot Barrow-
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cliff et al. (2003), som rapporterade sänkt hudkonduktans vid ögonrörelsestimulering samt 
mot Elofsson et al. (2007), som bl a fann sänkt hudkonduktans, höjd fingertemperatur och 
sänkt hjärtfrekvens vid ögonrörelsestimulering. Se inledningen för närmare diskussion av 
dessa studier. 
 
Power 
Varför fanns gruppskillnader för hudkonduktansmätningen och inte för de andra paramet-
rarna? Hudkonduktans är en känslig markör för sympatikusreaktioner, vilket gör den till 
en tacksam parameter för autonoma förändringar (Öhman et al., 2000). Den observerade 
powernivån för gruppskillnaderna i analysen av hudkonduktansen var hög, ca 0,8. Dock 
räckte powernivån ändå inte till korrigerad signifikans för TA vs kontroll. Fingertempera-
turanalysen fick ett stort bortfall p g a mätfel, 10 personer; detta urholkade dess power. 
Vad gäller hjärtfrekvens och andningsfrekvens är observerad power mycket låg i analy-
serna. Detta tyder på att eventuella effektstorlekar i dessa parametrar är för små för att del-
tagarantalet i den aktuella experimentdesignen ska vara tillräckligt för att få signifikanta 
resultat, för det fall att det finns faktiska skillnader mellan grupperna. De EMDR-
undersökningar som tidigare har funnit signifikanta skillnader i kardiografiska analyser 
har varit inomgruppsdesigner med flera upprepade mätningar, vilket jämförelsevis ökar 
analyspower (t ex Elofsson et al., 2007; Sack et al., 2007). Hypotetiskt är det alltså möjligt 
att fler undersökningsdeltagare skulle kunna ge signifikanta skillnader i analysen. Men 
detta är dock spekulation; om effektstorlekarna är små kan också relevansen i dessa skill-
nader ifrågasättas. 
Möjligen kan designen med friska undersökningsdeltagare vara bidragande till låga ef-
fektstorlekar. Om desensitiseringen i EMDR faktiskt är effektiv kan också antas att effek-
ten blir mindre för individer som redan har kunnat bearbeta det obehagliga minnet i ett 
normalt processande, jämfört med individer med PTSD som har fått denna minnesbear-
betning störd.  
 
SUD-skattningarna visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Ett problem här 
är s k restriction of range: överlag är SUD-skattningarna mycket låga, utom de två som rör 
StimNEG. Efter StimNEG skattar kontrollgruppen högre jämfört med före betingelseperio-
den, medan de båda stimuleringsgrupperna går ner i skattningar. Dessa skillnader är dock 
inte statistiskt signifikanta, eftersom utslaget i de övriga betingelserna är för litet med åt-
följande förlust i power. Se även metoddiskussionen nedan. 
 
 
Metod 
Vad mer kan ha haft metodologisk påverkan av resultaten? Det finns ett flertal möjliga 
faktorer: 
 
Urval och varians. Baslinjemätningarna är spretiga, variansen är stor och till viss del hete-
rogen mellan de olika grupperna. Troligen har detta delvis med könssammansättningen att 
göra; män och kvinnor har till viss del olika fysiologiska förutsättningar, t ex är hudkon-
duktansen generellt högre (p g a högre transpirering) hos män än hos kvinnor (Cacioppio 
et al., 2000). Detta gör alltså att variansen ökar i ett könsmixat urval. Den ursprungliga 
målsättningen var att ha en strikt könsviktad randomisering till de olika grupperna, men 
på grund av analysbortfall blev det vissa proportionella skillnader i könsfördelningen mel-
lan grupperna, vilket är en potentiell felkälla. Detta problem löstes genom att i stället ana-
lysera individdifferenser. Fåtalet män i urvalet gjorde dock att en statistisk analys av kor-
relationer och kovarians av kön inte var meningsfull. Önskvärt hade varit att bättre kon-
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trollera dessa faktorer, antingen genom mer jämn könsfördelning och fler försökspersoner 
eller med en enkönad undersökning. 
 
Friska försökspersoner. Av etiska och praktiska hänsyn har inte undersökningsdeltagarna 
PTSD-diagnos, vilket deltagare i tidigare studier med emotionell exponering har haft. Det 
är möjligt att deltagarna därför inte har lika lätt att fokusera på ett negativt minne; att 
minnet inte är tillräckligt intensivt och tydligt för en effektiv exponering. Det skulle kunna 
medföra att friska försökspersoner inte heller reagerar på samma sätt fysiologiskt på ögon-
rörelser/taktil stimulering i samband med exponering jämfört med PTSD-patienter; att 
förutsättningarna för signifikanta skillnader därför är sämre. Detta skulle kunna förklaras 
av Stickgolds teori om att traumaminnen i PTSD ”fryses” som episodminnen associerade 
till affektiva strukturer i amygdala – minnesstrukturer som hos friska personer ”laddats 
ur” vid den normala transformeringen till semantiskt minne (Stickgold, 2002).  
 
Exponeringsinstruktioner och SUD-skattningar. Mellan avslappningsperioderna och sti-
muleringsperioderna har försökspersonerna blivit instruerade att fokusera på negativa re-
spektive positiva minnen, samt att muntligt skatta obehagsnivån. Exponeringen har alltså 
börjat före själva stimuleringen. Detta, men troligen i ännu högre grad att uttala skatt-
ningssiffran – d v s den fysiologiska effekten av att tala – har gett en mycket påtaglig fy-
siologisk reaktion som har överlappat eller ’dränkt’ den initiala effekten av stimuleringen, 
vilken ofta därför är svår att urskilja. Detta är visserligen lika förutsättningar för alla del-
tagare och på så sätt en kontrollerad faktor, men gör ändå att de eventuella skillnaderna 
mellan grupperna som följd av stimuleringen minskar i mätbarhet. Avsikten med SUD-
skattningarna är ett slags ”manipulation-check”; i det här fallet hade det troligen varit bätt-
re att göra skattningarna efter själva experimentprotokollet, trots risken för försämrad va-
liditet. 
 
Icke-randomiserad betingelseordning. Alla deltagare har gjort experimentprotokollet – 
med neutral stimulering, stimulering vid negativ exponering samt stimulering vid positiv 
exponering – i samma ordningsföljd. Detta kan få oönskade ordningseffekter (Borg & 
Westerlund, 2006). Visserligen har stimuleringen vid positiv exponering varit av under-
ordnat intresse och mer haft funktionen av att ”landa” försökspersonen efter den negativa 
exponeringen; ändå kan den ge analysen mer power och har också därför ett berättigande.  
 
”Restriction of range”-problem för SUD-skattningarna. SUD-skattningarna gäller upplevt 
obehag och instruktionen för den positiva exponeringen lyder ”Skatta med en siffra från 0 
till 10 din upplevelse just nu, där 0 är bra eller helt neutralt och 10 det mest obehagliga 
du kan tänka dig.” Det är en uppenbar begränsning i skalan som strävar efter låga utslag; 
bättre hade varit om skattingsskalan exempelvis varit graderad från -10 (det mest obehag-
liga) till +10 (det mest behagliga). 
 
Okontrollerad kovarians. Det skulle kunna finnas någon systematisk kovarians som inte 
har kontrollerats för, t ex om mycket olika förhållanden rått för de olika undersökningsda-
garna. Dels faktorer som skulle kunna påverka apparaturen och mätningarna, t ex genom 
temperatur och luftfuktighet. Dels faktorer som skulle kunna påverka försökspersonerna 
direkt, t ex genom olika grundnivå av fysiologisk excitering, t ex på grund av väderlek, 
eller att en avgörande händelse systematiskt påverkat många försökspersoner emotionellt. 
Den föregående screeningproceduren kan dock tidsmässigt antas ha fungerat stabiliseran-
de, avseende försökspersonernas fysiologiska baslinjenivå. Genom randomiseringen borde 
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också den typen av systematiska fel ha minimerats, även om variansen kan öka. Inga av 
dessa faktorer har dock kontrollerats för. 
 
Ljusdioder i stället för terapeutens fingrar. I den kliniska användningen av EMDR och 
också i forskning som tidigare gjorts på fysiologiska korrelat av EMDR, får patienten föl-
ja terapeutens fingrar med ögonen i en relativt snabb dikotom rörelse i sidled. I detta ex-
periment har i stället använts en ramp med ljusdioder för att åstadkomma ögonrörelserna. 
En skillnad med detta är att ljusdiodernas rörelse är helt jämn, vilket möjligen har effekten 
att ögonrörelserna, blicken, inte blir lika fokuserade som på terapeutens fingrar, som rör 
sig med viss oregelbundenhet. En oregelbundenhet som effektivare skulle kunna upprätt-
hålla en eventuell orienteringsrespons, vilken alltså skulle kunna försvagas med ljusdio-
derna. Möjligen är också närheten till terapeuten och upplevelsen av att göra något till-
sammans med denne, alltså själva den ny- eller omskapande erfarenheten av traumat till-
sammans med terapeuten (jfr upplevelse-/erfarenhetsinslag – s k ”experiential interven-
tions”–  i psykoterapi; se t ex Hayes, Strohsal & Wilson, 1999) centralt i det som konsti-
tuerar den terapeutiska effekten av ögonrörelserna i EMDR. Detta kan också jämföras 
med Anke Ehlers kognitiva behandlingsmodell för PTSD, där nya värderingar (”apprai-
sals”) kontrasterande med de gamla knyts till traumaminnet genom direkta ”experiential 
interventions” i terapin (Ehlers, Clark, Hackmann, McManus & Fennell, 2005). 
I jämförelse med den kliniska användningen skulle i så fall ögonrörelser till ljusdioderna i 
experimentet ge mindre effekt. 
 
Fördelen med att använda ljusdioder är förstås att rörelsen blir lika för alla försöksperso-
ner i EM-gruppen; det blir en kontrollerad faktor i experimentdesignen. Också att det in-
terpersonella utbytet med försöksledaren blir ungefär lika mellan försöksgrupperna; detta 
isolerar själva ögonrörelsernas effekt från interpersonella faktorer. Dessutom blir eventu-
ella förväntanseffekter – försöksledarbias, se nedan – troligen mindre när försöksledaren 
inte själv direkt verkställer stimulibetingelserna. Sammantaget ökar dessa faktorer den 
interna validiteten i experimentet. 
 
Stimuleringsperiodernas längd. Stimuleringsperioderna är 90 sekunder långa, vilket alltså 
är avsevärt längre än de kliniskt använda EMDR-stimuleringsseten, som oftast är max 30 
sekunder långa. Orsaken till detta är främst att få tillförlitliga mätningar av hjärtfrekvens-
variansen. Det är dock möjligt att den emotionella exponeringen förlorar i intensitet på 
grund av detta; att det är svårt att hålla kvar fokus på det negativa/positiva minnet under 
hela periodens längd. 
 
Försöksledarbias; förväntanseffekter. Det finns alltid en möjlighet att försökspersoner kan 
påverkas av försöksledarens förväntningar på utfallet. Även om instruktionerna är stan-
dardiserade kan det ske genom subtila betoningar och icke-verbala signaler. Samma per-
son som har varit försöksledare i detta experiment har också utfört mätningarna och över-
insett de fysiologiska dataregistreringarna; detta skulle kunna öka risken för försöksledar-
påverkan. I experimentet används dock maskinellt verkställande av stimuleringen, vilket 
minskar eventuella försöksledareffekter. 
 
 
Förändringar i den autonoma balansen  
Överlag kan de uppmätta fysiologiska reaktionerna tolkas som sympatikusaktivering. 
Dock skedde, efter det initiala påslaget, en gradvis sänkning av arousalnivån under stimu-
leringsperioderna. Detta skulle kunna vara en effekt av en avklingande sympatikusaktive-
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ring från SUD-skattningen före stimuleringen, i kombination med att den imaginära expo-
neringen klingar av i intensitet under stimuleringsperioden. Endast i hudkonduktansmät-
ningen fanns en signifikant skillnad mellan ögonrörelsegruppen och kontrollgruppen.  
 
Den autonoma effekten som tycks vara distinkt för ögonrörelsegruppen i hudkonduktans-
mätningen är: 1. En högre sympatikusaktivering (arousalnivå) överlag jämfört med kon-
trollgruppen. Med andra ord tycks ögonrörelserna ha en aktiverande effekt, även utan 
emotionell exponering. 2. Ett mönster av proportionellt högre initialt arousalpåslag under 
det första 10 s-intervallet av stimuleringsperioderna, följt av en proportionellt kraftigare 
sänkning av arousalnivån, jämfört med kontrollgruppen; därefter arousal på en stabilt för-
höjd nivå. Detta mönster framträder dock inte i den neutrala stimuleringsperioden, vilket 
skulle kunna tyda på att ögonrörelser i kombination med emotionell exponering ger en 
förstärkt orienteringsrespons, innefattande en initial ”startle-response” följt av en mindre 
intensiv (men fortfarande förhöjd) undersökande-respons som vidmakthålls av stimule-
ringen (jfr Solokov, 1990, omnämnd i Barrowcliff et al., 2003). Detta kan sägas korre-
spondera med de kliniska erfarenheterna av EMDR, att en hög initial ångestnivå relativt 
snabbt övergår i en lugnare fas (Shapiro, 2001). Dock är arousalnivån i experimentet alltså 
fortsatt förhöjd. 
 
En skillnad, förutom de som tidigare har anförts i metoddiskussionen, är att den kliniska 
ögonrörelsestimuleringen sker i kortare set med många upprepningar, jämfört med expe-
rimentdesignen. Detta skulle kunna medföra en större, mer ackumulerad, effekt av en 
eventuell orienteringsrespons i den kliniska användningen av EMDR. En viss reservation 
för generaliserbarheten till klinisk användning kan också göras, med tanke på att under-
sökningsdeltagarna i experimentet inte har PTSD.  
 
Vad gäller de olika hypoteser som har framförts om funktionen av ögonrörelserna, skulle 
ovan nämnda slutsatser främst stödja Armstrong & Vaughans (1996) orienteringsrespons-
modell; eventuellt också Stickgolds neurobiologiska modell (Stickgold, 2002). 
 
 
Fortsatt forskning 
PTSD är en relativt vanlig problematik och ett jämförelsevis ungt forsknings- och behand-
lingsområde. Vikten av att fortsätta utveckla effektiva och skonsamma behandlingar är 
stor. Därför är det relevant att fortsätta försöka frilägga vilka komponenter som är tera-
peutiskt verksamma i EMDR, samt att öka förståelsen för mekanismerna bakom metoden. 
Detta kan göras på två plan. Dels genom fortsatt klinisk dismantlingforskning, d v s att i 
psykoterapiforskning tillämpat försöka frilägga stimuleringsmomenten ur EMDR-
formatet och jämföra effekterna av behandling med stimulering och utan, jämfört med en 
kontrollgrupp. Dels genom fortsatt fysiologisk forskning, för att förstå mekanismerna 
bakom stimuleringen. Detta bör också göras med klinisk tillämpning, t ex genom att pröva 
behandlingseffekterna av EMDR uttryckt i symtomförbättring och hur dessa korrelerar 
med de fysiologiska reaktionerna under behandlingen. Vidare experimentellt; på liknande 
sätt som i detta experiment men med större underlag och renare design, för att tydligare 
urskilja fysiologiska mönster relaterade till stimuleringen. För fortsatt prövning av teori-
erna om liknande mekanismer bakom ögonrörelser i EMDR som REM-sömn är också 
andra undersökningsmetoder relevanta. Till exempel elektroencefalografi, EEG; som är 
ett mer direkt sätt att mäta cerebral aktivitet, t ex i sömnforskning. Det är dock viktigt att 
denna forskning förankras i eventuella terapeutiska effekter av metoden, för att EMDR 
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inte ska utvecklas i den pseudovetenskapliga riktning som metodens kritiker har framhållit 
(Lohr et al., 1999). 
 
Forskningen om EMDR kan också ge värdefull information för utvecklingen av andra be-
handlingsmetoder. Ett sådant fynd kan sägas vara att förlängd exponering inte är nödvän-
dig för terapeutisk effekt. Paralleller kan dras till andra behandlingsformer som inte har 
habituering som huvudsyfte, t ex Ehlers kognitiva modell som använder sig av imaginära 
återupplevandeövningar och andra ”experientella” inslag i syftet att ge en komplettare och 
förändrad upplevelse av traumaminnet (Ehlers et al., 2005). I en forskningsgenomgång av 
Öst (2006) befanns Ehlers terapimodell vara den dokumenterat mest effektiva av de aktu-
ella KBT-modellerna för PTSD-behandling. 
 
 
Sammanfattning av undersökningen 
Ögonrörelsestimuleringen gav en signifikant fysiologisk effekt i hudkonduktansmätning-
en, med en förhöjd hudkonduktansnivå jämfört med kontrollgruppen; både i en neutral 
stimuleringsbetingelse och i kombination med emotionell exponering. Den höjda hudkon-
duktansnivån korresponderar med aktivering av det sympatiska nervsystemet. I kombina-
tion med emotionell exponering uppträdde också ett mönster av ett högt initialt hudkon-
duktanspåslag följt av snabb sänkning av nivån, dock fortfarande på en förhöjd nivå i jäm-
förelse med kontrollgruppen. Inga signifikanta gruppskillnader kunde mätas i de övriga 
fysiologiska parametrarna eller i subjektiva obehagsskattningar. Resultaten motsäger till 
viss del tidigare studier, som dragit slutsatserna att ögonrörelsestimuleringen har haft 
dämpande effekt av sympatikus (Barrowcliff et al., 2003; Elofsson et al., 2007; Wilson et 
al., 1996). 
 
Den taktila stimuleringen tycks ge liknande effekt, om än lägre; vid en konservativ analys 
av hudkonduktansmätningen är dock skillnaden jämfört med kontrollgruppen inte signifi-
kant. 
 
Effekterna på den autonoma balansen av ögonrörelserna i kombination med emotionell 
exponering är en förhöjd sympatikusnivå som kan tolkas som ett aktiverande av orienter-
ingsresponsen, innefattande en initial ”startle-response” följt av en mindre intensiv (men 
fortfarande förhöjd) undersökanderespons som vidmakthålls av stimuleringen. Detta skul-
le kunna stödja teorier om verkansmekanismer bakom EMDR som framlagts av Arm-
strong et al. (1996) samt Stickgold (2002). 
 
Det är dock fortfarande oklart utifrån denna studie vilken den eventuella terapeutiska 
funktionen av ögonrörelserna i EMDR är. Att de har fysiologisk effekt är delvis ett resul-
tat av experimentet. Men slutsatser om vilken roll detta har för den terapeutiska effekten 
kan inte dras; för detta behövs ytterligare forskning, både kliniskt och experimentellt. 
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