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TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom 

Techniques) är två energipsykologiska metoder som använts vid 

ångestproblematik. Energipsykologi är ett samlingsnamn för 

metoder med influenser från bland annat traditionell kinesisk 

medicin. TFT och EFT har diskuterats som ett komplement till 

vedertagen behandling vid traumatisering. Föreliggande uppsats 

syftade till att undersöka området energipsykologi och belysa TFT 

och EFT för traumabehandling. Datainsamling genomfördes i två 

steg genom en litteratur- och intervjustudie, som jämfördes med 

varandra. Tio verksamma terapeuter deltog. Resultaten pekar på att 

metoderna tycks ha effekt utifrån klinisk erfarenhet, men 

systematiska effektstudier saknas. Forskningen har kritiserats för 

metodologiska brister. Terapeuterna betonade metodernas 

effektivitet vid förarbete, sekundära symtom och traumabearbetning. 

Generellt fanns en försiktighet kring att uttala sig om 

verkningsmekanismer. Upplevelser kring metodernas lämplighet 

samt styrkor presenterades. TFT och EFT som komplement till 

annan terapeutisk behandling samt nödvändig bakgrund hos utövare 

diskuteras. Effektstudier inom området föreslås.  

 

 

I N L E D N I N G 

 

Forskning kring terapeutisk behandling i samband med psykiskt trauma har i första hand riktat 

sig mot farmakologisk behandling, kognitiv beteendeterapi och Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR). Dessa behandlingsformer har visat positiva 

resultat. Psykodynamisk terapi som behandlingsform vid psykiskt trauma har inte studerats i 

samma utsträckning (van der Kolk, 1996). I föreliggande uppsats läggs fokus på två så kallade 

alternativa metoder, Thought Field Therapy (TFT), och Emotional Freedom Techniques 

(EFT), som beskrivs som två mycket tidseffektiva och skonsamma metoder (Callahan & 

Trubo, 2001; http://www.emofree.com). Dessa metoder har det ännu inte forskats kring i 

någon större omfattning, men de används kliniskt av en del psykoterapeuter med olika 

terapiinriktningar. Metoderna vänder sig mot olika patologier, däribland behandling av 

psykiskt trauma. Ämnet trauma kan betraktas som ständigt aktuellt inom såväl 

psykologiområdet som samhället i stort. Olika typer av traumatiska händelser äger rum och är 

svåra att förebygga. Rent samhällsnyttigt kan man se flera fördelar med att traumatiserade 

människor får effektiv behandling. Av flera anledningar kan det finnas skäl att använda sig av 

metoder som inte enbart är verbala. Ett exempel är i arbetet med människor som av olika skäl 

har svårt att kommunicera verbalt kring vad de varit med om (Folkes, 2002). Ovan nämnda 

alternativa metoder skulle enligt företrädarna kunna ha en plats i bemötandet av 

traumatiserade människor.  

 

 

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Bo Sigrell för givande handledning och engagemang. 

Tack Myrto Brandeker för teknisk hjälp. Tack Beatrice Fernros för korrekturläsning. Slutligen 

vill vi tacka terapeuterna runt om i Sverige för deras medverkan och tillmötesgående i vår 

undersökning! 
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Det finns ett värde i att kunna erbjuda flera alternativ i traumabehandling. Överhuvudtaget 

tycks det som att människor i ökad utsträckning intresserar sig mer för vad som brukar kallas 

integrativ eller alternativ sjuk- och hälsovård (Ernst, Pittler & Wider, 2006; Schönström, 

2006). Trots det ökade uppsvinget av människor som vänder sig till så kallade alternativa 

metoder finns det fortfarande en stor snedfördelning vad gäller forskning. Många 

terapimetoder som upplevs som effektiva av patienter och terapeuter har bristande forskning 

att stödja sig mot. Det är nödvändigt att även mer alternativa metoder utvärderas 

forskningsmässigt. Det finns annars en risk att dessa metoder figurerar mer eller mindre 

separat från den vetenskapliga världen, vilket inte är till gagn för den hjälpsökande. 

 

Bakgrund till begreppet trauma 

Ordet trauma har sitt ursprung i grekiskan och betyder slag eller skada. Med begreppet 

psykiska trauman avses ”sår på psyket”. Under de senaste århundradena har det hänt att 

särskilda former av trauma belysts offentligt. Flera gånger har det varit kopplat till en politisk 

rörelse. Däremellan har trauma varit så gott som bortglömt inom den kliniska psykologin. Den 

första gången man började intressera sig för trauma var i slutet av 1800-talet, då det antogs att 

smärtsamma upplevelser kan sätta spår på människans psykiska välbefinnande. Det som då 

studerades var hysterin, som betecknades som en psykisk rubbning hos kvinnor. Forskningen 

kring detta växte fram ur den republikanska, antiklerikala politiska rörelsen i Frankrike. Inom 

psykiatrin intresserade sig Freud för detta fenomen. Det andra som utgjordes föremål för 

forskning var krigsneuroser eller granatchocker, som i dag kan jämställas med Posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Forskningen kring dessa fenomen började i England och USA efter 

första världskriget och nådde sin kulmen efter Vietnamkriget. Den politiska bakgrunden var 

krigsromantikens sammanbrott och fredsrörelsens framväxt. Den tredje gruppen av 

traumatisering som uppmärksammats inom forskningen avser sexuellt våld och våld inom 

familjer. Den politiska kontexten är kvinnorörelsen i Västeuropa och Nordamerika. Den 

förståelse vi har kring trauma idag härstammar ur en syntes av dessa tre (Lewis, 1998). 

 

Reaktioner på traumatiska upplevelser 

När en individ utsätts för en eller flera händelser som känns överväldigande eller omöjliga att 

påverka och utgör en psykisk påfrestning kan det upplevas som traumatiskt för denne. 

Händelsen i sig behöver inte vara traumatisk, men upplevelsen eller tolkningen kan uppfattas 

så. Det kan handla om att uppleva exempelvis en naturkatastrof, övergrepp eller krig. Men 

även händelser som kanske kan uppfattas som mindre dramatiska kan upplevas som 

traumatiska av individen.  

 

En traumatisk kris (Cullberg, 2006) är en reaktion som är utlöst av yttre händelser, till 

exempel en nära anhörigs död eller ekonomiska svårigheter. Det är en händelse som upplevs 

som ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet. Cullberg beskriver krisens 

förlopp genom fyra olika faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Detta beskrivs som en normal reaktion i en onormal situation. 

 

Enligt Cullberg kan en individ som har varit med om ett psykiskt trauma uppleva en psykisk 

stress. Den delas upp i fyra symptomgrupper: 1. Känslomässiga reaktioner där den utsatte kan 

få dödsångest, minnesbilder, nedstämdhet, vredesutbrott och skuldkänslor.  

2. Beteendeförändringar, till exempel trötthet, irritation och tillbakadragenhet.  

3. Psykofysiologiska reaktioner som sömnsvårigheter och muskelspänningar. 4. Inställningen 

till sig själv och omgivningen förändras.  Personen kan bli misstänksam eller få existentiella 

grubblerier. Dessa symtom är normala och behöver inte betyda att personen kommer att ha 

fortsatta problem med psykisk ohälsa längre fram.  
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Vissa människor får ändå fortsatta problem efter en traumatisk händelse. Det gäller dock en 

minoritet. Ångest, depression, psykosomatiska tillstånd, fobier och dissociation kan härledas 

bakåt till en eller flera traumatiska händelser (Gallo, 2007). Responserna på trauman sträcker 

sig från en stressreaktion som kan bli bättre av sig själv till akut stressyndrom eller PTSD och 

komplext PTSD (Lewis, 1998). Akut stressyndrom som kan uppstå efter en traumatisk 

händelse där personen upplevde intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck och kan bland annat 

yttra sig i följande symtom; dissociation, flashbacks, mardrömmar och återupplevande samt 

ett obehag inför händelser som påminner om upplevelsen och undvikande av dessa. 

Ytterligare symtom är påtaglig ångest eller ökad retbarhet. Personen blir tydligt begränsad i 

sin vardag. Störningen pågår under minst två dagar, men högst fyra veckor och påbörjas 

senast fyra veckor efter händelsen (DSM- IV). Mer ihållande symtom kan tyda på att 

personen har utvecklat PTSD. Symtomen är i stort sett samma som vid akut stressyndrom, 

men några kriterier tillkommer. PTSD har ett mer omfattande inslag av undvikande beteende 

och nedsatt själslig vitalitet. Den utsatte drar sig undan från aktiviteter och platser som kan 

förknippas med traumat. Känslor och tankar kring upplevelsen trängs undan. Personen kan 

känna sig likgiltig inför andra människor och få begränsade affekter så som oförmåga att 

känna kärlek. En känsla av att sakna framtid är ett annat symtom. Akut PTSD innebär att 

symtomen har varat mindre än tre månader, vid kronisk PTSD har symtomen varat tre 

månader eller längre (DSM-IV; Ottosson, 2000). Komplext PTSD är inget vedertaget 

begrepp, men kan sammanfatta de störningar som uppstår efter ett långt, upprepat trauma 

(Lewis, 1998). I Sverige beräknas ungefär en till tre procent av befolkningen ha drabbats av 

PTSD någon gång under sin livstid. I särskilt traumautsatta grupper beräknas prevalensen till 

cirka 20 till 30 procent. Faktorer som ökar risken för PTSD är kroppsskada, dödshot, att vara 

ett hjälplöst vittne till att någon dör eller utsätts för övergrepp. Personlighet, familjära och 

sociala och biologiska faktorer kan också påverka om en person utvecklar PTSD. Människor 

med nedsatt uppmärksamhetsförmåga och låg begåvningsnivå anses vara i riskzonen efter en 

traumatisk upplevelse. Det talas också om ”psykisk sårbarhet”, där man menar skörheten hos 

individen, känslighet eller benägenhet att reagera känslomässigt samt risk för att utveckla 

psykiatriska symtom. En annan riskfaktor är hur kontrollerbar situationen är samt hur tydlig 

den ter sig. Ju mer diffus och otydlig katastrofsituationen verkar vara, desto större risk för att 

drabbas av stressyndrom (Cullberg, 2006). En person som är utsatt för ett akut trauma kan i 

vissa fall avskärma sig från händelsen, det vill säga dissociera. Det upplevda ter sig som att 

det inte händer den utsatte. Detta tillstånd kan finnas kvar lång tid efter traumat. Händelsen 

trängs bort från medvetandet och kan liknas vid minnesförlust. Fragment av händelsen kan 

komma till medvetandet ibland, men kan inte bearbetas (Lewis, 1998).  

 

Även neurofysiologiska reaktioner har tagits i beaktande vid traumatisering. Detta har bland 

annat betydelse för utformandet av vissa behandlingsformer. Forskning har påvisat 

förändringar i hjärnan när en person har utsatts för psykiskt trauma (van der Kolk, 1996). 

Under intensiv stress frigörs stressrelaterade neurohormoner så som bland andra serotonin och 

cortisol. Dessa stresshormoner hjälper till att mobilisera den energi som behövs för att kunna 

handskas med stress i särskilt utsatta situationer. Under långvarig och ihållande stress hämmas 

stressreaktionerna. Ännu behövs dock mer forskning kring vilka roller dessa stresshormoner 

har. Två olika hormonsystem tycks vara involverade i modulationen av stressresponsen; det 

glucocorticoida systemet och serotonin.  Forskning visar att människor med posttraumatiskt 

stressyndrom har en ökad aktivering av biologiska stressresponser i samband med exponering 

av stimuli som påminner om traumat. Det limbiska systemet tros vara den del av centrala 

nervsystemet som stödjer emotioner och beteenden som är nödvändiga för människans 

självbevarelsedrift och överlevnad. Amygdala värderar den emotionella meningen med 
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inkommande stimuli och hippocampus spelar en viktig roll när det kommer till att sortera och 

lagra inkommande stimuli i minnet. Forskning har på senare tid indikerat att människor som 

lider av PTSD har en minskad volym på hippocampus. Detta antas bero på förlorad cellmassa, 

vilket påverkar minnet. I en annan studie exponerades personer med utvecklad PTSD för sin 

traumatiska upplevelse. Resultatet visade på ökad aktivitet i den högra hemisfären, i de delar 

av limbiska systemet som är kopplade till amygdala. Broca’s area, som är den del av den 

vänstra hemisfären som ansvarar för att översätta personliga upplevelser till verbal 

kommunikation, ”stängdes av”. Detta kan betyda att de svårigheter som personer med PTSD 

har med att sätta ord på sina känslor speglas i faktiska förändringar i hjärnaktivitet. Den 

vänstra hemisfären är specialiserad på kognitiva analyser och språkproduktion, medan den 

högra hemisfären har en central roll i perception och uttryck av emotioner, särskilt negativa. 

Den högra hemisfären antas kunna minnas och agera på specifika minnen utan någon aktiv 

delaktighet av den vänstra hemisfären. Detta betyder att en person med PTSD kan återuppleva 

sitt trauma vid exponering av stimuli utan att kunna uttrycka sina upplevelser verbalt (van der 

 Kolk, 1996). 

 

I denna uppsats har vi valt att närma oss behandling av trauma ur en bred synvinkel. Vi är 

intresserade av behandling av olika symtom som en individ kan utveckla efter en eller flera 

traumatiska upplevelser.  

 

De vanligaste behandlingsformerna vid traumatisering  

Farmakologisk behandling  

kan vara av värde för att kontrollera de mest besvärande symtomen.  Behandlingen syftar till 

såväl ångestdämpning som lindring av de mer depressiva inslagen. Vid akut trauma vill man i 

första hand minska ”autonomic arousal”, mardrömmar, flashbacks och andra påträngande 

symtom. Forskning visar att effektiv farmakologisk behandling av PTSD kan ge en så pass 

hög grad av symtomlindring att patienten kan få högre livskvalitet samt bättre kan 

tillgodogöra sig annan form av terapeutisk behandlig (van der Kolk, 1996).  

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Inom KBT ryms både kognitiv teori och inlärningspsykologi, som står för beteendedelen i 

KBT. Man arbetar ofta enligt båda dessa, men kan även inrikta sig mer åt det ena eller andra 

hållet. Andra influenser är socialpsykologi, informationsprocessandeteorier och på senare tid 

österländsk filosofi. De teoretiska modellerna för PTSD inbegriper bland annat olika sorters 

betingning och social-kognitiva teorier. Klassisk betingning har använts för att förklara den 

ökade stressen och rädslan, medan operant betingning förklarar undvikandesymptomen och 

vidmakthållandet av rädslan genom negativ förstärkning. Eftersom inlärningsteori inte riktigt 

förklarar de återupplevande symtomen såsom exempelvis mardrömmar förlitar man sig även 

på teorier kring informationsprocessande för att förklara dessa symtom. En sådan modell 

föreslår att PTSD hänger samman med ett slags utbyggt rädslonätverk i minnet. Detta nätverk 

aktiveras lätt av stimuli som påminner om traumat, vilket leder till att informationen når 

medvetandet och därmed ger symptom. En social-kognitiv modell inriktar sig på 

informationsprocessande i relation till traumats påverkan på klientens ”belief system”, vilket 

innebär att klienten tvingas förlika traumat med tidigare föreställningar och förväntningar. 

Detta får till följd att informationen om traumat hålls kvar aktivt i minnet tills denna process  

är klar (Barlow, 2001). 

  

I en PTSD-behandling hjälper terapeuten klienten att hitta de olika situationer som påminner 

om den traumatiska händelsen och triggar igång olika symtom. Exponeringsbehandling har 

visat sig effektivt och är den vanligaste interventionen. Som i all ångestbehandling med KBT 
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skapas tillsammans med klienten en hierarki, i detta fall över ångestväckande minnen och 

situationer, som sedan utgör grunden för exponeringen. Den sker successivt, vanligen först i 

imaginär form och sedan in-vivo för stimuli som associerats med det traumatiska minnet. 

Exponeringen syftar till en utsläckning av ångesten i och med att klienten utsätts för den 

ångestväckande situationen utan att försöka undvika den. På så sätt upplever klienten 

ångestkurvan, med snabbt stigande ångest, som sedan sjunker och habituering uppnås, det vill 

säga en tillvänjning vid ångestväckande stimuli. Centralt för att exponeringen ska fungera är 

att situationerna klienten utsätts för är tillräckligt ångestväckande. Hierarkier är mycket 

viktiga så att exponeringen inte påbörjas på en alltför hög nivå, vilket kan vara påfrestande för 

klienten, med risk att denne inte fullföljer behandlingen. Symptomreduktion är inte det 

primära, utan handlingsfriheten, det vill säga minskat undvikandebeteende och utökad 

beteenderepetoar, är behandlingens främsta mål. Förutom exponering ingår ofta 

avslappningsträning och kognitiva interventioner (Barlow, 2001; Ramnerö & Törneke, 2006; 

Kåver, 2006). Ottosson (2000) påpekar att exponering ofta är effektivt för att minska PTSD-

symtom, men att symtomen i vissa fall kan bli värre. Det kognitiva arbetet fokuserar direkt på 

att utmana negativa tankar och beteenden. Terapeuten hjälper bland annat patienten med att 

identifiera negativa automatiska tankar, kritiskt granska dem samt korrigera förvrängda 

uppfattningar om traumat (Ottosson, 2000). 

 

Psykodynamisk terapi  

I en psykodynamisk terapi läggs vikt vid så kallade terapeutiska redskap så som terapeutisk 

allians, ramar och teknisk neutralitet. För att kunna arbeta tillsammans som patient och 

terapeut krävs tillit och förtroende. Den terapeutiska alliansen innebär i praktiken att patient 

och terapeut arbetar tillsammans med patientens problematik. I terapin ses också ramarna som 

något betydelsefullt. Tid, plats och rum ska alltid vara detsamma. Med teknisk neutralitet 

avses att patienten inte tar del av terapeutens personliga värderingar, nära relationer och 

historia. All uppmärksamhet är på patienten. Under terapitimmarna kommer patientens 

relationer och upplevelser att utspela sig på nytt tillsammans med terapeuten. Patienten 

projicerar sina känslor och tankar avseende relationer till betydelsefulla personer i patientens 

liv, på terapeuten. Detta kallas överföring. Terapeutens reaktioner på dessa överföringar kallas 

motöverföring. Under terapin aktualiseras starka känslor som väcker ångest och upplevs som 

psykisk smärta. Med stöd av terapeuten kan patienten närma sig och undersöka dessa känslor. 

Målet är inte att borttränga dessa starka känslor och upplevelser, utan snarare att integrera 

dem och kunna förhålla sig till dem på ett mer adaptivt sätt. Enligt psykodynamisk teori finns 

det alltid ett omedvetet motstånd från patientens sida. Dels är det smärtsamt att möta minnen 

och känslor som väcker ångest, dels kan det finnas en vinst för patienten att ha kvar sin 

problematik. Patientens problem antas till sin grund ha både intra-psykiska och 

interpersonella konflikter (Sigrell, 2000). I en traumabehandling är upprepandet av traumat 

centralt. Många gånger finns tidigare traumatiska upplevelser med i patientens bakgrund. I en 

psykodynamisk terapi utgår man från patientens förmåga att själv kunna återta kontroll och 

makt över sitt liv. Terapeuten finns till hands med sin kunskap och erfarenhet (van der Kolk, 

1996).  

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) inkluderar både imaginär 

exponering och kognitiva inslag i kombination med ögonrörelser. EMDR ses från vissa håll 

som en kontroversiell metod. Dess effekt vid PTSD har visst forskningsstöd, men själva 

ögonrörelseinslaget är i behov av ytterligare forskning (Barlow, 2001). Behandlingen delas in 

i åtta faser. Innan själva bearbetningsfasen inleds får klienten berätta om vad den varit med 

om och en kort förberedelse för behandlingen ges. Behandlingen inleds sedan med att klienten 

får fokusera på en traumatisk händelse. Terapeuten lockar fram de negativa tankarna eller 
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antaganden som klienten har kring minnet av händelsen. Klienten ombeds att skatta ångesten 

på en elvagradig skala och att identifiera var i kroppen ångesten tar sig fysiska uttryck. 

Terapeuten hjälper klienten att hitta alternativa tankar att associera med minnet. Klienten 

skattar på en sjugradig skala hur mycket han/hon tror på tankarna. Efter detta får klienten göra 

fyra saker simultant: 1. visualisera minnet, 2. repetera de negativa tankarna, 3. koncentrera sig 

på fysiska sensationer som uppkommer genom ångesten, 4. följa terapeutens finger med 

ögonen. Terapeuten för fingret fram och tillbaka 24 gånger. Klienten får sedan skatta 

ångesten. Detta upprepas till klienten skattar noll eller ett. När detta är uppnått ombeds 

klienten att berätta hur de känner för de positiva tankarna och skatta dessa (Barlow, 2001). 

EMDR räknas av en del in i kategorin Energipsykologi, som kan beskrivas som en nygammal, 

kontroversiell gren av psykologin (Gallo, 2005).  

 

 

S Y F T E 

 

Vårt syfte var att undersöka området energipsykologi och belysa behandlingsmetoderna TFT 

och EFT för traumabehandling. Eftersom vår förförståelse i ämnet var begränsad och 

forskningen inom området befinner sig i ett inledande skede, valdes en explorativ ansats. Vi 

ville bli bekanta med och ta reda på mer om metodernas modeller, processer och 

verkningsmekanismer. Syftet var vidare att kritiskt granska forskning inom området.  

 

Frågeställningar  
Litteratur: 

Vilka belägg har forskningen för att metoderna ger effekt?  

Vilka teoretiska förklaringsmodeller finns för metoderna? 

Hur ser kritiken mot metoderna ut och hur bemöts den? 

 

Terapeuternas upplevelser: 

Upplever terapeuterna att metoderna är effektiva vid traumabehandling? 

Vilka teoretiska förklaringsmodeller lutar terapeuterna sig mot? 

 

Litteratur samt terapeuternas upplevelser: 

Vilka är metodernas verkningsmekanismer vid traumabehandling? 

När är metoderna särskilt lämpliga/olämpliga för traumabehandling? 

Vad anses vara metodernas styrka?  

Används EFT och TFT som ensambehandling vid trauma eller kombineras de med andra 

terapeutiska metoder?  

Vilken bakgrund ses som nödvändig för att arbeta med metoderna vid traumatisering? 
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M E T O D 

 

Undersökningen genomfördes i två steg, dels som en litteraturstudie med inventering och 

granskning av forskning inom ämnet, dels som en intervjustudie. 

 

Metod 1: Litteraturstudie  
 

Datainsamling 

Insamling av data genomfördes genom litteratursökning i PsychINFO, PubMed och 

AMED/Ovid, samt i e-versionerna av tidskrifterna Journal of Clinical Psychology och 

Traumatology. Via litteraturen och forskningen upptäcktes även artiklar som var schemalagda 

för publicering. Kontakt togs då med författaren till dessa via e-post för förfrågan om tillåtelse 

att citera och referera till dessa artiklar.  

 

Litteraturstudien avgränsades till studier av metoderna TFT och EFT för traumabehandling 

samt teoretiska artiklar om metodernas modeller, verkningsmekanismer och möjliga 

användbarhet för traumabehandling. Därutöver inkluderades kritik mot energipsykologin och 

dess forskning. När det gäller de kritiska artiklarna låg fokus på traumabehandling, men av 

tillgänglighetsskäl inkluderades även mer generell kritik mot metoderna i helhet, för att ge en 

bredare bild av de kritiserade aspekterna. 

 

Forskningsinventeringen och inläsning av litteraturen inledde undersökningen. Detta skapade 

en grund för utformandet av intervjustudien. För att möjliggöra en jämförelse mellan 

intervjuresultat och litteraturstudie, valdes snarlika frågeställningar för båda delarna av 

undersökningen.  

 

Metod 2: Intervjustudie 

 

Intervjustudien bestod av semistrukturerade intervjuer med psykoterapeuter/ psykologer/ 

psykiater som använde sig av TFT och EFT för traumabehandling. Intervjuerna var inriktade 

på terapeuternas egna erfarenheter och vad deras tillämpning av metoderna bygger på.  

 

Urval och undersökningsdeltagare 

Följande inklusionskriterium sattes upp för undersökningsdeltagarna; Legitimerade 

psykologer/psykoterapeuter/psykiater, alternativt terapeuter med grundläggande 

psykoterapiutbildning motsvarande steg-1, i Sverige som arbetade med metoderna TFT eller 

EFT för traumabehandling.  

 

Respondenterna bestod av tio kliniskt verksamma terapeuter som motsvarade 

inklusionskriterierna. De medverkande kom ifrån olika delar av Sverige. Av dessa var sju 

kvinnor och tre män. Fem var privatpraktiserade terapeuter och tre arbetade inom kommun 

eller landsting. Två arbetade såväl privat som inom kommun eller landsting. Den 

psykoterapeutiska bakgrunden var fördelad på tre kognitiv psykoterapi och sex 

psykodynamisk psykoterapi (PDT). En hade utbildning i både PDT och kognitiv 

beteendeterapi. Två arbetade med TFT och sex med EFT. Två använde sig av båda 

metoderna. Respondenterna hade vid tidpunkten för intervjuerna arbetat med metoderna i två 

till nio år.  

 

Respondenterna arbetade med olika typer av patienter. Problematiken sträckte sig från svår 
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traumatisering till enstaka mindre trauman eller sekundära problem. Sammantaget kan sägas 

att: Tre terapeuter arbetade mycket med metoden vid traumabearbetning. Fyra arbetade med 

metoden vid traumabearbetning vid enstaka tillfällen. Fem använde metoderna som förarbete 

eller stabiliseringsmetod före traumabearbetning. Fyra använde metoderna vid sekundära 

problem.  

 

Material  
En intervjuguide (se Bilaga 2) användes under intervjuerna för att underlätta strukturen och ge 

ett stöd för att täcka in de valda ämnena (Kvale, 1997). Dess utformning gick hand i hand med 

frågeställningarna och utgjordes av frågor som rörde dessa. Frågorna var avsedda att 

administreras i en ungefärlig ordning, med syfte att inledningsvis behandla respondenternas 

upplevelser följt av mer teoretiska tankegångar. Dessutom ingick några bakgrundsfrågor 

avseende respondenterna och deras utbildningsbakgrund. Under genomförandet spelades 

intervjuerna in på mp3-spelare för att möjliggöra transkribering.  

 

Procedur 
Respondenter söktes på internet och via kontakter. En första förfrågan gjordes per e-post eller 

telefon. Därefter skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) med utförligare information om 

studiens syfte och inriktning till övervägande som samtyckt till att delta. Kontakt togs sedan 

via telefon eller e-post för tidsbokning. En första pilotintervju gjordes av författarna med 

varandra innan genomförandet. Intresset låg då främst på justering av intervjuguiden. Därefter 

gjordes mindre ändringar i denna, främst gällande ordningsföljden av frågorna. En andra 

pilotintervju gjordes med en terapeut som använde en av metoderna men inte motsvarade 

studiens inklusionskriterier. Efter denna gjordes ytterligare justeringar av intervjuguiden. 

Dessutom lades frågeställningen om vilken bakgrund som anses nödvändig för att arbeta med 

metoderna till. Litteraturgenomgången hade tidigare väckt intresset för denna frågeställning 

som sedan aktualiserades på nytt i samband med pilotintervjun. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas respektive arbetsplatser samt i två fall via telefon under april och maj 2008. 

Tre av intervjuerna var omkring 30 minuter långa. Resterande var omkring 60 minuter långa. 

Efter genomförandet lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades, samt skrevs ut. 

Inspelningarna raderades efter transkriberingen. 

 

Analys 

Som analysmetod för intervjuresultaten valdes meningskategorisering och 

meningskoncentrering enligt beskrivning av Kvale (1997). Meningskategorisering är ett sätt 

att analysera ett kvalitativt material genom att bestämma olika dimensioner, som kan liknas 

vid teman. Dessa dimensioner differentieras i underkategorier. Fastställandet av dimensioner 

och underkategorier kan genomföras före eller efter insamlandet av data. I och med att data 

placeras in i de olika kategorierna, sker en kvantifiering av materialet. Meningskoncentrering 

syftar till att fånga och sammanfatta centrala teman. Detta sker för varje intervju och 

sammanställs sedan gällande såväl likheter som olikheter (Kvale, 1997).  

 

I samband med genomgången av litteraturen utarbetades preliminära dimensioner och 

underkategorier för intervjuerna (se Bilaga 3), grundade på empirin och litteraturens 

beskrivning av metodernas tillämpning, samt egna reflektioner ifrån traumalitteraturen i 

samarbete med handledare. Analysen av materialet inleddes med att transkriberingarna 

avidentifierades och numrerades. Därefter kategoriserades varje intervju av författarna var för 

sig. I de fall där materialet inte överensstämde med någon befintlig kategori, skapades 

preliminära nya kategorier. En reliabilitetsprövning (Kvale, 1997) genomfördes utifrån de 

ursprungliga dimensionerna och kategorierna. Efter att författarnas kategoriseringar jämförts 
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skapades en gemensam indelning. Flertalet av dimensionerna och underkategorierna 

reviderades (se Bilaga 4). De nya dimensionerna och underkategorierna utformades efter vad 

som framkommit under intervjuerna och benämndes i enighet med detta. Dock bör påpekas 

att bedömningen och indelningen är gjord utifrån författarnas tolkningar av respondenternas 

uttalanden. Dessa behöver inte överensstämma ordagrant med beteckningarna på dimensioner 

och kategorier.  

 

Meningskoncentreringen utfördes med syfte att analysera och presentera övrig relevant 

information kring frågeställningarna som inte täcktes in under kategoriseringen. 

Meningskoncentreringen var inte en heltäckande analys utan avsåg att belysa exempel. 

Frågeställningen avseende nödvändig bakgrund analyserades enbart med 

meningskoncentrering. Resultaten från intervjuerna jämfördes sedan med litteraturstudien.  

 

Etiska överväganden 

Under den första kontakten utryckte några av terapeuterna önskemål om förmedling av 

kontakt mellan de blivande respondenterna. I intervjufasens inledande skede valdes av etiska 

skäl samt för att skydda respondenternas anonymitet att någon sådan förmedling inte skulle 

ske. För att säkra ett anonymt deltagande i undersökningen redovisas respondenternas 

bakgrund endast på ett kortfattat sätt. Alla citat som användes godkändes av respondenterna 

via e-post. 

 

R E S U L T A T 

 

Resultaten inleds med litteraturstudien. Därefter presenteras intervjuresultaten. Avslutningsvis 

jämförs dessa resultat i en sammanfattande genomgång. 

 

LITTERATURSTUDIE 

 

Bakgrund och beskrivning av energipsykologi 

 

Energipsykologi, definitioner och begrepp 

Idag används samlingsnamnet energipsykologiska metoder eller meridianbaserade terapier, 

för ett område som av Gallo beskrivs som ”the branch of psychology that studies the effects 

of energy systems on emotions and behaviour. These systems include, but are not limited to, 

the acupuncture meridians and morphic resonance” (Gallo, 2005, preface). Gallo refererar till 

Sheldrake som anser att människor har ett slags energifält, så kallade ”morphic fields”. 

”Morphic resonance” förklaras som en slags informationsvågor i dessa fält. Energipsykologi 

kan ses som ett paraplybegrepp inbegripande ett flertal behandlingsformer och tekniker. 

Andra begrepp är energibaserade metoder, energiterapi och meridianbaserade terapier. 

Oschman citerar organisationen Association for Comprehensive Energy Psychology 

(ACEP)´s definition av energipsykologi:  

 

”Energy Psychology is a family of mind/body interventions clinically observed to 

consistently help with a range of psychological concerns, through directly and 

methodically treating the human vibrational matrix. This matrix includes the Biofield 

that envelopes the body, the energy centers (chakras) and the energy pathways 

(meridians).” (Oschman, 2005, s 23).  

 

Företrädarna har delvis olika uppfattningar kring vad man ska fokusera inom området 

energipsykologi. En del anser att fokus inte bör läggas så mycket på subtil energi utan snarare 
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söka mer vetenskapligt erkända förklaringsmodeller för metodernas verkningsmekanismer, 

exempelvis neuropsykologiskt. Andra framhåller vikten av att försöka förklara och undersöka 

vad som händer på ett mer energimässigt plan. Det förs ett resonemang kring vad som avses 

med själva energibegreppet, som influerats av olika traditioner. Inom meridianbaserade 

terapier hämtas begrepp från framförallt TCM (Traditional Chinese Medicine) medan metoder 

som rör chakran influerats av den indiska traditionen, varifrån chakrabegreppet, som står för 

energicenter, kommer (Feinstein, in press; Gallo, 2005). Energipsykoterapi (Energy 

psychotherapy) är ett ytterligare begrepp som av Gallo definieras som ”/…/ consists of 

approaches to psychotherapy that specifically adress bioenergy systems in the diagnosis and 

treatment of psychological problems” (Gallo, 2005, preface). ”Power Therapies” är ytterligare 

ett begrepp som omfattar en del av de energipsykologiska metoderna. Begreppet härstammar 

från en e-postlista för Traumatic Stress Forum, grundad av professor Charles Figley. I detta 

forum deltog företrädare för ett flertal korttidsterapier för traumabehandling, däribland TFT 

och EFT, och dessa myntade begreppet Power Therapies som ett samlingsnamn då de ansåg 

dem vara mycket effektiva på kort tid. Forumets mål citeras av Devilly: ”Our most immediate 

concern is seeking the most powerful, painless and efficient methods for eliminating or at 

least containing the unwanted consequences of traumatic events” (Devilly, 2005, s. 438). 
   
Metoder som influerat energipsykologin 

Akupunkturläran och dess teori spelar en betydande roll i energipsykologins bakgrund. 

Traditionell akupunktur har använts i flera tusen år i Kina, men någon exakt kunskap om hur 

och när den upptäcktes finns inte. TCM och dess akupunktursystem beskrivs ofta som ett eget 

paradigm inom medicinen med såväl diagnosmetoder såsom olika typer av behandling. Det 

mest kända är akupunktur med nålar. Andra former är bland annat elektroakupunktur och 

akupressur, där manuellt tryck med fingrar ersätter nålarna. Även örtmedicin och olika slags 

kroppsbehandlingar är vanliga behandlingsformer. Meridianerna är en viktig del av 

akupunkturläran och förklaras som fjorton energilinjer längs med kroppen, som tillsammans 

bildar ett energisystem. På dessa linjer finns akupunkturpunkter. Dessa används för att 

behandla obalanser i meridiansystemet, som enligt teorin är grunden till sjukdomar. Dessa 

obalanser handlar om blockeringar i qi eller chi, vilket står för (livs)energi (Gallo, 2005; 

Anderson, 2005). Schönström (2004) sammanfattar en förklaring till varför vi blir sjuka: 

 

”Enligt kinesisk medicin beror det på att en obalans uppstår i kroppen. Orsaken till 

sjukdom kan vara allt från för lite träning och olämplig diet till ett onormalt 

väderomslag och känslor som överdrivs. Sjukdomsorsakerna kan delas in i tre 

kategorier: yttre, inre samt övriga orsaker. De medför alla en störning av balansen i 

människans energisystem. Ofta förekommer en kombination av två eller fler orsaker”. 

(Schönström, 2004, s. 48) 

 

De inre orsakerna handlar om att känslor kan leda till obalans. Känslorna ses som en naturlig 

del av livet, men antas kunna skapa obalans om de förekommer i stark intensitet under längre 

period eller överdrivs. Känslorna är kopplade till särskilda organ och meridianer och dessa 

påverkar varandra i båda riktningarna. Rädsla hör till exempel enligt TCM ihop med njurarna, 

vilket medför att långvarig rädsla påverkar njurarnas energi, samtidigt som obalans i njurarna  

kan bidra till ökad rädsla (Schönström, 2004).  

 

Akupunktur har blivit alltmer accepterat i västerlandet och forskning finns som ger belägg för 

dess effekt vid olika typer av somatisk ohälsa. Däremot har den västerländska medicinen inte 

accepterat förklaringen med obalanser i qi som orsaken till uppkomsten av sjukdom och 

återställandet av energiflödet som det verksamma i behandlingen (Mayer, 2000; Ulett et al, 



14 

 

 

1998). I Sverige används akupunktur mest för smärtlindring inom den skolmedicinska vården 

och dess effekt förklaras i termer av påverkan på nervsystem och muskulatur samt frisättning 

av signalsubstanser enligt en biomedicinsk modell (Schönström, 2004). Meridianteorin har 

länge kritiserats för att helt sakna belägg, men på senare tid har indikationer på att 

meridianerna existerar upptäckts, även om hela teorin om deras funktion är långt ifrån  

vetenskapligt bevisad (Oschman, 2007). Nyare forskning pekar på att akupunktur har viss 

effekt vid en del ångestproblematik. Forskningsstödet är störst för Generaliserad 

ångeststörning (GAD) där flera studier visat positiv effekt, men tillräcklig evidens finns ännu 

inte för att dra några omfattande slutsatser (Pilkington et al, 2007). Nyligen publicerades en 

randomiserad och kontrollerad pilotstudie som visade att akupunktur som ensambehandling 

kan ha effekt vid PTSD (Hollifield et al, 2007). Akupressur har i två pilotstudier visat 

signifikant effekt i jämförelse med falsk akupressur vid smärta och ångest i samband med 

akut fysiskt trauma samt självskattad ångest hos föräldrar i väntan på att deras barn skulle  

opereras (Kober et al., 2002; Wang et al., 2005). 

 

Tillämpad kinesiologi utvecklades av kiropraktorn George Goodhart och beskrivs som en 

slags manuell muskeltestning för diagnostik och behandling av olika besvär, till exempel 

smärtproblematik och allergier. Inom delar av energipsykologin har dessa upptäckter använts 

framförallt vad gäller diagnosmetoder (Gallo, 2000 & 2005). Inom tillämpad kinesiologi antas 

att det finns en koppling mellan kroppens muskler, organ, nervsystem, körtlar, blodbanor och 

lymfsystem.  Dessa ingår i olika system där varje muskel är kopplad till ett visst organ eller en 

viss funktion. Musklerna används för att diagnosticera obalanser, som uppkommer genom 

gifter, skada eller stress, och tar sig uttryck i försvagad muskelfunktion och 

sjukdomssymptom eller ohälsa. Det finns också en inriktning som särskilt inriktat sig på 

emotionella besvär (Schönström, 2006). Forskningen visar att kinesiologin är effektiv för en 

del besvär, men muskeltestningen som diagnosmetod har bristande evidens (Ernst, Pittler & 

Wider, 2006).  

 

Energimedicin kan ses som ett paradigm inom medicinen som inriktar sig på en integrering av 

energibegreppet i den medicinska modellen. Energimedicinen bygger på ett antagande om att 

människan har en energikropp som står i relation till, men inte är densamma som, den fysiska 

eller biokemiska kroppen. De energimedicinska behandlingsmetoderna syftar till att stärka 

energikroppen och därmed även den fysiska kroppen (Dziemidko, 1999; 

http://www.ehdin.com/?navid=102). 

 

Energipsykologins utveckling  

Uppkomsten av energipsykologin handlar till stor del om kliniska upptäckter. I flera fall var 

det kroppsterapeuter som upptäckte att deras behandling även hade effekt vid trauma och 

andra psykiska besvär. Ångestproblematik utgör stor del av arbetsområdet, men även 

depressioner och beroendeproblematik behandlas. Teorierna har sedan utvecklats i takt med 

den kliniska erfarenheten (Gallo, 2005). Kiropraktorn Goodhart, psykiatern John Diamond 

och psykologen Roger Callahan var betydelsefulla för energipsykologins utveckling under 

1970-talet. Diamond upptäckte genom kinesiologin att flera akupunkturpunkter var 

associerade med speciella emotioner, vilket lade grunden för ett inkluderande av dessa  

punkter i behandlingen (Schulz, 2007).  

 

De olika metoderna bygger till stor del på liknande teori och grundmodell, men skiljer sig till 

viss del åt i utförandet. En del har inslag av kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi. I flera 

av metoderna ingår sensomotorisk stimulering av akupunkturpunkter genom applicerat tryck 

eller genom tapping, det vill säga en lätt knackning, simultant med olika typer av fokusering 

http://www.ehdin.com/?navid=102
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på problemet genom bland annat intoning (Attunement). Intoning beskrivs som en fokusering 

på problemet, utan instruktionen att leva sig in i minnet eller situationen och uppleva den. 

Ofta ingår SUD- skattningar (Subjective Units of Distress Scale) före och efter de olika 

stegen. Forskningen har inte kommit så långt, men några publicerade studier indikerar 

metodernas effektivitet. Det handlar i stor utsträckning om pilotstudier med ett begränsat antal 

deltagare samt fallstudier. Metoderna har även använts som självhjälp. Det förs bland 

företrädarna ett resonemang om lämpligheten att använda metoderna som självhjälp samt som 

kombination med olika psykoterapeutiska behandlingar (Gallo, 2005; Feinstein, 2003).  

 

Internationella organisationer 

Inom området finns några större organisationer som samordnar utbildningar samt driver 

forskningsfrågan. Association for Comprehensive Energy Psychology (ACEP) riktar sig till 

legitimerade utövare inom hälso- och sjukvård och har medlemmar från 50 länder. De verkar 

för forskning inom området och har två certifierade utbildningar. Den ena riktar sig till 

psykologer och andra legitimerade inom mentalsjukvården och den andra är mer inriktat på 

energimedicin och är till för människor som arbetar inom hälsosektorn, exempelvis 

massageterapeuter och sjukgymnaster. The Association for Meridian Energy Therapies 

(AMT) är en organisation för främst meridianbaserade energipsykologiska metoder. De håller 

också i utbildningar och har ett certifieringsprogram för utövare i flera steg 

(http://www.energypsych.org, http://theamt.com).  

 

Valda behandlingsmetoder (TFT och EFT) 

 

Thought Field Therapy 

Thought Field Therapy (TFT), som på svenska översätts till tankefältsterapi, grundades av 

psykologen Roger Callahan på 1980-talet. Metoden användes först i fobibehandling, men 

utökades sedan till att innefatta även trauma och annan problematik. Callahan har en klinisk 

bakgrund inom psykoterapi, bland annat kognitiv terapi och klinisk hypnos, men säger sig 

vara missnöjd med resultaten i konventionell, eller som han kallar det, ”mainstream” 

psykoterapi. Förutom kinesisk medicin har hans metod influerats av bland annat kvantfysik. 

Ett teoretiskt antagande är att tankar har ett slags bioenergetiskt fält, vilket samverkar med 

kroppens meridianer. Muskeltestning används ofta för att avgöra vilka akupunkturpunkter 

som ska ingå i behandlingen (Callahan & Trubo, 2001). Forskningen har med några studier 

indikerat att metoden har effekt vid ångestproblematik, däribland fobier (Darby, 2003; 

Schoninger, 2005;). Traumatology publicerade i ett nummer (vol.57, 2001) ett antal artiklar 

om TFT utan peer-review på grund av att Callahan uttryckte att man var ”biased” mot TFT. 

Även kritik publicerades. 

 

Callahan har skrivit om användandet av Heart Rate Variability (HRV), eller 

hjärtfrekvensvarians, som ett sätt att mäta effekten av behandlingen med TFT. Han 

argumenterar för att HRV lämpligen kan användas för utvärdering av andra former av 

psykoterapi i framtiden. Detta grundas i en koppling mellan HRV och det autonoma 

nervsystemet, då HRV mäter balansen mellan det sympatiska och det parasympatiska 

nervsystemet, vilket kan ses som en indikation på psykisk balans och möjligen predicera 

somatisk hälsa (Callahan & Trubo, 2001 & Callahan 2001a). Detta resonemang har kritiserats 

av bland annat Monica Pignotti, som menar att HRV inte är en tillförlitlig utvärderingsmetod 

av TFT. Pignotti var tidigare en framstående utövare av TFT och har publicerat flera artiklar 

om metoden. Tillsammans med Steinberg skrev hon en artikel om TFT och HRV, där de 

argumenterade för HRV som utvärderingsmetod av TFT. Efter att ha tagit del av kritik mot 

deras artikel tog Pignotti sedan tillbaka sin slutsats medan Steinberg stod fast vid densamma  

http://www.energypsych.org/
http://theamt.com/
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(Pignotti, 2005).  

 

Emotional Freedom Techniques 

Emotional Freedom Techniques (EFT), har utvecklats ur TFT av Gary Craig, som har en 

bakgrund som ingenjör. Graig utbildade sig i TFT hos Callahan, och kom sedan att 

vidareutveckla sin egen metod, EFT. Han hade en hypotes om att det inte var nödvändigt att 

testa fram särskilda punkter eller meridianer eftersom han menar att meridianerna enligt den 

traditionella TCM- teorin fungerar som ”energy loops”. Man borde därför komma åt 

obalansen i en meridian genom att behandla en punkt på densamma. Han anser dessutom att 

man bör behandla alla meridianer under en behandlingsprocedur, då det ändå går så fort. EFT 

beskrivs av företrädarna som en förenklad eller mer effektiviserad form av TFT, bland annat 

lämplig för självhjälp, men man har också en utbildningsplan för terapeuter. Dock är 

psykoterapeutisk bakgrund inte nödvändig för att gå kurserna, vilket även gäller för TFT. 

Craig har bland annat arbetat med traumatiserade krigsveteraner och har en mängd insamlade 

fallstudier. Liknande TFT har EFT använts för ett flertal problem. Metoden har av APA 

(American Psychiatric Association) listats som ”probably efficacious treatment” för specifik 

fobi (Anderson, 2005; http://www.emofree.com).  

 

Hur går behandlingarna till 

TFT delas vanligen in i två sorters behandling. Den ena, casual diagnosis, inkluderar 

individuell muskeltestning för att avgöra vilka behandlingspunkter som ska ingå. Den andra 

utgörs av en färdig behandlingsserie, kallad algoritm, med punkter som är framtagna för 

särskilda besvär utifrån klinisk erfarenhet. Callahan har exempelvis utarbetat algoritmer för 

trauma, komplext trauma och fobier. Oavsett vilken av dessa utformningar som används 

utförs själva behandlingsproceduren på ett liknande sätt. Terapeuten instruerar klienten om 

vilka punkter som ska användas och ger sedan instruktionen om intoning på det besvär man 

ska arbeta med, i detta fall traumat. Klienten guidas sedan genom en serie av tapping på dessa 

punkter, med bibehållen intoning. Därefter utförs vad som kallas ”9 gamut”, som bland annat 

består av ögonrörelser, fortfarande med bibehållen intoning. SUD-skattningar ges före och 

efter behandlingen. Det finns beskrivet att nya minnen eller associationer kan dyka upp vid 

behandlingen av ett trauma. Dessa behandlas då med en egen procedur där man går igenom de 

olika stegen på nytt. Förutom casual diagnosis och algoritmer har Callahan utarbetat en teknik 

som kallas ”Voice technology”(VT). Den går ut på att terapeuten analyserar klientens röst och 

då kommer fram till lämpliga behandlingspunkter. Utbildningen i VT sker under en tre dagar 

lång kurs enskilt med Callahan. Därefter följer tre år som behandlare under handledning. 

Behandlingen genomförs med klienten över telefon. Voice technology är det högsta 

utbildningssteget i Callahans system och det är relativt få TFT-utövare som utbildats i den 

(Callahan & Trubo, 2001; Diepold, Britt & Bender, 2004; Pignotti, 2005b). 

 

EFT-behandlingen liknar TFT-behandlingen, men innehåller fler verbala inslag. 

Behandlingspunkterna är desamma för alla typer av besvär och man använder sig inte av 

muskeltestning. Intoning och 9-gamut används på samma sätt som i TFT, SUD-skattningar 

likaså. De verbala inslagen syftar bland annat till att öka fokus på intoningen, genom att 

terapeuten skapar en kort formulering som beskriver det man ska arbeta med (exempelvis 

traumat) och även en förkortning som klienten kan upprepa för sig själv medan proceduren 

utförs. Dock finns en kortversion av EFT där färre punkter inkluderas och behandlingsstegen 

är i denna version färre. Inom TFT och EFT finns ett antagande om att ”Psychological 

reversal”, som står för en slags undermedveten självsaboterande mekanism i form av tankar 

och föreställningar, kan korrigeras genom en behandlingsprocedur. Denna innehåller en 

verbal formulering som uttalas samtidigt som en tappingsekvens på specifika punkter. 

http://www.emofree.com/
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Förutom de grundläggande tillämpningarna av TFT och EFT finns ytterligare tekniker. Inom 

EFT är ett exempel ”tell a story” där klienten får beskriva historien kring ett trauma och utföra 

proceduren under de mest ångestfyllda sekvenserna av berättelsen (http://www.emofree.com; 

Schulz, 2007). 

 

Litteraturgenomgång utifrån frågeställningarna 

  

Vilka belägg har forskningen för att metoderna ger effekt? 

Enkätstudie 

Schulz (2007) utförde en internetbaserad enkätstudie om terapeuters erfarenheter av 

energipsykologiskt terapiarbete med vuxna offer för övergrepp i barndomen. Hon undersökte 

hur de integrerade metoderna med samtalsbehandling. Deltagarna bestod av tolv legitimerade 

psykologer som arbetade med någon form av TFT, EFT eller annan energipsykologisk 

behandling kombinerat med traditionell psykoterapi. Samtliga rapporterade att de lärde ut 

metoderna som självhjälp. De ansåg att metoderna fungerar bra för behandling av 

ångestsymptom och fem terapeuter framhöll särskilt att de är effektiva för traumasymptom. 

Sex terapeuter upplevde att behandlingen är effektiv vid depressiva symptom. Även 

suicidbenägenhet kan minska. Tio terapeuter uppgav att de såg förbättringar i klienternas 

interpersonella relationer, alla upplevde förbättringar i affekt och stämningsläge hos 

klienterna och tio terapeuter identifierade förbättringar av självkänsla och självförtroende 

samt minskat självdestruktivt beteende. Även ätstörningssymptom lindras, men terapeuterna 

uppgav att det är en mer tidskrävande problematik att behandla. Tio terapeuter rapporterade 

minskade dissociativa symptom. Sju terapeuter upplevde minskning av fysiska symptom och 

värk hos klienterna.  

 

Fältexperiment 

Johnson et al (2001) utförde en studie av TFT-behandling för traumatiserade människor i 

Kosovo. Vid fem tillfällen under år 2000 reste TFT-terapeuter från Sverige, Storbritannien 

och USA till Kosovo för att under tvåveckorsperioder ge TFT-behandlingar. Kontakten med 

de traumatiserade förmedlades via läkare ifrån området. Under dessa perioder behandlades 

105 personer. De traumatiska händelserna bestod av olika former av tortyr, våld och 

våldtäkter samt bevittnande av detsamma. Multipla trauman var vanliga och 249 enskilda 

trauman behandlades. Graden av traumatisering var enligt författarna generellt hög, men på 

grund av omständigheter och kulturella faktorer administrerades inte någon före och 

eftermätning, inte heller i form av sedvanliga SUD-skattningar. De som fick behandling fick 

istället med hjälp av tolk uppge subjektiv stress i absoluta termer genom förekomst respektive 

avsaknad av lidande eller symtom. Ordet trauma användes inte heller då det var tabubelagt. 

Istället användes termen ”bad moments” och förekomsten av ovälkomna emotioner eller 

somatiskt obehag vid tanken på dessa” (Johnson et al, 2001, s. 1238). TFT-behandlingen 

innehöll individuell bedömning av lämpliga sekvenser och behandling i form av preciserad 

stimulering av meridianpunkter tillsammans med tillhörande procedur. Resultaten visade 

lyckad behandling för 103 personer (av 105) samt 247 separata trauman (av 249). För 2 

personer gav behandlingen ingen effekt. Uppföljningar rapporteras från 81 av de lyckade 

behandlingarna, mellan 1-9 månader efteråt, och visade på bestående effekt av behandlingen.  

Kontrollgrupp saknades. 

 

 

 

 

 

http://www.emofree.com/
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Okontrollerade studier 

Sakai et al (2001) undersökte i en okontrollerad studie TFT i klinisk tillämpning för ett flertal 

besvär, däribland PTSD. De 714 deltagarna var klienter hos två privata mottagningar, en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning och en som fick klienter från primärvården. Behandlingen 

baserades på algoritmer men i enstaka fall, dock inte i PTSD- gruppen, användes individuellt 

framtestade behandlingspunkter. Effekten mättes genom SUD-skattningar fem minuter före 

och efter behandlingen i anslutning till samma session. Detta visade signifikant skillnad för 31 

undersökta besvär. För viss problematik administrerades även HRV-mätningar. I PTSD-

gruppen deltog 142 klienter och medelvärdet av SUDS-sänkningen var 7.49. 

 

I en studie genomförd av Folkes (2002) har 31 flyktingar som uppfyllde DSM-IV kriterier för 

PTSD behandlats med TFT. Deltagarna kom från fem olika länder och var i åldrarna 5-48 år. 

Försöksledarna var insatta i de olika kulturerna, hade terapeutisk bakgrund samt två dagars 

utbildning i TFT. Deltagarna testades före och trettio dagar efter behandlingen med PCL-C, 

som är en vedertagen skala för PTSD. Alla deltagarna visade en signifikant minskning inom 

alla kriterier för PTSD. Kontrollgrupp saknades. 

 

Systematisk observation 

Carbonell och Figley (1999) undersökte i en systematisk klinisk demonstration fyra, i deras 

tycke, lovande behandlingsmetoder för PTSD, varav en av dessa var TFT. Författarna påpekar 

själva att studien inte hade tillräckligt många deltagare och vissa metodologiska brister, samt 

att studiens generaliserbarhet är begränsad. De skiljde sig mellan de olika metoderna hur 

långa sessionerna var, då terapeuterna själva fick bestämma detta. Alla de undersökta 

metoderna hade effekt, men resultaten kan tolkas som att EMDR och TFT hade störst effekt. 

Trots studiens begränsning diskuteras verkningsmekanismer och Carbonell och Figley anser 

menar att en slags självexponering var en central del, men att det inte riktigt är frågan om 

återupplevande av trauman. Avslappning ses som en annan komponent. Gemensamt för alla 

metoderna var att de hade en desentiserande effekt på de traumatiska upplevelserna. TFT 

beskrivs som lovande i och med att den gav snabb ångestreducering, var särskilt kraftfull, 

tycktes sakna bieffekter och kunde läras ut till och användas av klienterna på egen hand.  

 

Vilka teoretiska förklaringsmodeller finns för metoderna?  

Modeller för TFT och EFT 

Callahans modell bygger på hans tankefältsteori, som menar att tankar har ett slags 

bioenergetiska fält. Även kroppen i sin helhet har ett bioenergetiskt fält dit tankefälten är 

kopplade. Enligt Callahan är negativa emotioner en slags kondenserad energetisk information 

(Callahan & Trubo, 2001). En traumatisk händelse skapar förändringar i tankefält som i sin 

tur ger symtom på traumatisering, till exempel ångest. ”A thought field is conjectured to 

contain energetic information about real, imagined, or remembered experience that has direct 

effect on the individual´s physical, emotional, and energetic state of being. The thought field 

can be addressed voluntary or involuntary” (Diepold et al, 2004, s. 116).  

Symtomen, som bland annat härrör från nervsystemet, kvarstår sedan på grund av störningen i 

tankefältet. Dessa störningar kallas perturbation och förklaras som en slags aktiv information 

i ett tankefält. En perturbation beskrivs ha kausal verkan och påverka alla negativa emotioner 

som hör ihop med ett tankefält, samt kemiska, hormonella, neurologiska, kognitiva och 

beteendemässiga förändringar kopplade till dessa negativa emotioner. Genom att upplösa 

perturbationerna korrigeras symtomen. Diepold et al föreslår att när ett trauma ger bestående 

symtom lång tid efter inträffandet trots att individen befinner sig i en trygg miljö, kan det vara 

störningar på ett energimässigt plan som är orsaken, även om andra nivåer är involverade. En 

annan term är ”holons”, som står för nivån eller lagret av komplexitet hos perturbationerna i 
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tankefältet. Holons står i relation till hur behandlingens sekvenser bör utföras (Diepold et al, 

2004). Diepold et al redovisar en modell som illustrerar tankefält, perturbations och holons: 

 

 
Fig. 1. TFT-modell 

 

Craigs modell liknar Callahans och går även den ut på att energiobalanser orsakar negativa 

emotioner (http://www.emofree.com). Båda dessa har ursprung i Akupunkturläran/TCM, 

som menar att obalans i meridianer/chi orsakar ohälsa. Inom EFT lägger man inte så stor vikt 

vid tankefält, men grundmodellen är densamma. Detta innebär att en tanke eller ett minne 

triggar en obalans i kroppens energisystem, som upplevs som fysiskt eller psykiskt obehag 

(Hartmann, 2003).  

 

Övriga modeller 

TCM-modellen som beskrivits tidigare ligger till grund för flera av de energipsykologiska 

metoderna, däribland TFT och EFT (Gallo, 2005). Energipsykologin har också inspirerats av 

Body-mind-connection-teorin, som menar att kroppen och sinnet kommunicerar och 

samverkar när det gäller hälsa och sjukdom. Enligt denna teori kan man via sinnet indirekt 

påverka kroppsliga symtom och tvärtom. Ibland beskrivs den även som mind-body-

connection-teori. Nervsystemet har setts som en länk i denna kommunikation, främst via 

synaptiska nervförbindelser. Pert (1999) har forskat kring hur denna kommunikation ser ut 

och kommit fram till att neuropeptider spelar en viktig roll i tvåvägs-nätverket mellan kropp 

och sinne. Hon fann att neuropeptiderna som hon kallar ”molecules of emotion” och deras 

receptorer inte bara finns i nervsystemet, utan överallt i kroppen på olika slags celler. Detta 

innebär att kroppen och sinnet är ett och att de kommunicerar som en organism, men att sinnet 

inte dominerar över kroppen (Pert, 1999; Oschman, 2005). 

 

Psykoneuroimmunologi (PNI) är ett annat område som refereras till i litteraturen (Gallo, 

2002). Termen PNI började användas i början av 80-talet då man intresserade sig för att 

utveckla interdisciplinär forskning kring mentala eller psykologiska funktioners påverkan på 

immunsystemet. Området kan idag beskrivas som ett studium av sambandet mellan 

människans kognitioner, emotioner, beteenden och immunförsvar på neuropsykologisk nivå. 

Bland annat hormonsystemet och det autonoma nervsystemet har en del i detta och man 

forskar exempelvis om kopplingen mellan stress och sjukdomar via påverkan på  

immunförsvaret (Pert, 1999; http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=15055). 

http://www.emofree.com/
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=15055
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Oschman (2005) beskriver en modell som innebär att trauma lagras i ett icke-neuralt 

kommunikationssystem som når varje del av kroppen och benämns “the living matrix”. 

Systemet är lokaliserat inuti cellerna såväl som utanför cellnivå i kollagenrik bindväv. 

Meridianerna är viktiga informationskanaler i detta system och vidarebefordrar elektriska 

signaler. Oschman har en hypotes om att the living matrix är en fysisk delkomponent för 

minnet samt det omedvetna och undermedvetna sinnet och intuitionen och drar paralleller till 

bland annat Perts forskning. Oschman framhåller att Freuds upptäckter kring det 

undermedvetna psyket och psykologiska försvar bör tas i beaktande vid utvecklandet av 

modeller för de energipsykologiska metoderna. 

  

”The hypothesis is that the connective tissue matrix and its extensions reaching into 

every cell and nucleus in the body is a whole-person physical system that senses and 

absorbs the physical and emotional impact in any traumatic experience. The matrix is 

also the physical material that is influenced by virtually all hands-on, energetic and 

movement therapies” (Oschman, 2005, s. 21).  

 

Information och energi kan alltså processas och lagras icke-neuralt, vilket sker med högre 

hastighet än nervsignaler. Oschman menar att living matrix och nervsystemet kommunicerar 

med varandra, men att de sköter olika sorts processer.    

 

 

Vilka är metodernas verkningsmekanismer vid traumabehandling?  

De verksamma mekanismerna i energipsykologiska metoder diskuteras av flera forskare. 

Dagens forskningsläge kan inte erbjuda någon fastställd vetskap om verkningsmekanismer, 

men man har en del hypoteser kring dessa utifrån psykoterapeutiska teorier och 

neuropsykologi såväl som bioenergetiska modeller. 

 

Nyinlärning antas vara en viktig aspekt och diskuteras i termer av exponering, habituering, 

“comfort” och kognitiv omstrukturering (Gallo, 2005). Exponering tas på flera ställen upp 

som en trolig verkningsmekanism. Flera av forskarna och företrädarna är överens om att 

exponering i någon form är en central aspekt, men en distinktion görs mellan de som anser att 

det är ”ren” exponering och de som menar att det istället handlar om intoning. Habituering 

diskuteras med samma funktion som i KBT, det vill säga kopplat till exponering, men också i 

samband med intoning. Comfort beskrivs i termer av avslappning, som framhålls som ett 

inslag i de flesta effektiva korttidsbehandlingar för trauma genom exempelvis systematisk 

desentisering och tillämpad avslappning. Gallo tror dock att comfort inte är verksam som enda 

mekanism i traumabehandling. Tapping kan bidra till comfort genom att avbryta intensiteten 

hos den negativa affekten (Gallo, 2005). Kognitiv omstrukturering nämns också som ett inslag 

i flera av de energipsykologiska metoderna. Även om Callahan har en bakgrund inom 

kognitiv terapi tycks TFT innehålla mindre av dessa inslag, åtminstone om man ser till de 

grundläggande behandlingsprocedurerna, som har få verbala inslag. Ett skäl till detta sägs 

vara att Callahan har velat särskilja TFT från kognitiv terapi. Eftersom det ingår fler verbala 

inslag i EFT blir den kognitiva aspekten tydligare där (Gallo, 2005).  

 

Positiva förväntningar diskuteras som en möjlig verkningsmekanism. Placeboeffekt, det vill 

säga att effekten förklaras av klientens förväntningar på behandlingen snarare än en aktiv 

komponent i densamma (Passer & Smith, 2001), ses av kritiker (Devilly, 2005) som 

ensamstående förklaring till metodernas effekt. Företrädarna har en annan utgångspunkt. De 
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talar dels om effekten av positiva förväntningar i placebomening, men också om begreppet 

intentionalitet (Intentionality). Det senare står för en slags fokuserad mental energi som gäller 

både terapeuten och patienten, och förklaras som en fokusering eller förväntan på en handling, 

i det här fallet behandlingen som ska lösa problemet (Gallo, 2005). Företrädarna påpekar 

också att placeboeffekt rimligen inte borde spela någon större roll i sammanhanget. Detta med 

tanke på att behandlingsproceduren snarast kan ses som märklig och inte motsvarar något 

klienten förväntar ge effekt i jämförelse med mer traditionell samtalsterapi. Däremot påpekar 

Gallo att terapeutens förväntningar kan påverka klienten, även på en undermedveten nivå. 

Affirmationer är ett annat begrepp som nämns i sammanhanget, eftersom det i EFT och till 

viss del även i TFT, utgör en del av behandlingen i och med de verbala fraserna man använder 

sig av. Affirmationer och visualisering används bland annat inom mental träning och 

definieras av Flint, Lammers och Mitnick som”/…/ a self-empowering statement that 

precedes one´s stated acceptance of emotions with the issue or aspect. The statement 

strengthens the client´s self-acceptance and is used to correct most barriers for healing” (Flint, 

Lammers & Mitnick, 2006, s. 134).  

 

Balansering av energi är en annan betydelsefull del av förklaringsmetoderna. Enligt 

grundmodellen att energiobalanser leder till uppkomsten av mentala symtom eller patologier 

är återställande av denna balans en väg till tillfrisknande. Energin beskrivs bland annat som 

chi eller bioenergi (Gallo, 2005). Oschman (2005) diskuterar energipsykologiska metoders 

verkan kopplat till att de på ett subtilt plan riktar sig till medvetandet i ”the living matrix”. 

Genom tapping introduceras en slags elektrisk energi i meridianerna.  ”These electrical 

signals can travel along the meridians and influence the places where the traumatic memories 

are stored” (Oschman, 2005, s. 34).  

 

Ändring av perspektiv har också tagits upp som en delförklaring. Dual focus of attention är en 

term som används i EMDR-forskning och syftar till den delade uppmärksamhet som är ett 

centralt inslag i denna metod. Forskningen har ännu inte undersökt detta i samband med TFT 

och EFT, men den diskuteras i samband med möjliga verkningsmekanismer (Gallo, 2005). 

 

Ruden (2005, 2007) utgår från ett inlärningsteoretiskt perspektiv vad gäller symtom från 

bland annat traumatiska upplevelser och fobier. Han har också hypoteser kring vad som 

händer neurofysiologiskt och menar att skräck, ångest och andra emotioner representerar 

neurofysiologiska responser som involverar både cortikala och subcortikala system, bland 

annat hippocampus och prefrontala cortex. Ruden menar att tapping, som används vid bland 

annat TFT, ökar serotoninhalten. Vidare påpekar han att affektaktivering är den kritiska 

aspekten för att lyckas med denna metod. Ruden har en hypotes om att efter aktivering av 

minnet av ett upplevt trauma, kan tapping störa rädsloresponsens väg från amygdala och på så 

sätt hindra påföljande reaktion. Under affektaktivering, menar Ruden, frigörs bland annat 

glutamate i områden som initialt framkallade skräckresponsen. Utan denna lokala frigörelse 

av glutamate kommer inte tappingen att ha någon effekt. Rudens hypotes är att tappingen 

orsakar en generaliserad frigörelse av serotonin. Multisensorisk stimulering påverkar alltså 

hela hjärnan, amygdala och prefrontala cortex inkluderat. Stressen minskar under 

behandlingen på grund av den minskade prefrontala aktiviteten och den ökade 

serotoninhalten. 

 

Lamport Commons (2000) har en liknande förklaring till ”Power Therapies” effekt. Han antar 

att de genom subkortikal hjärnaktivitet avbryter den emotionella responsen på stimuli som är 

knuten till ett trauma, vilket leder till minskad intensitet i dessa responser. Lamport Commons 

påpekar att reciprok inhibition som innebär en kombination av avslappning och exponering 
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inte alltid är effektiv för att släcka ut traumatiska responser. Detta beror på att responserna 

triggas igång så starkt i hjärnan vid förekomsten av ett betingat stimuli, att det andra stimulit 

som ska leda till ny betingning inte förmår konkurrera ut det första. Därför behöver det andra 

stimulit vara ”överraskande” för hjärnan för att nyinlärning ska ske. Han föreslår att Power 

Therapies har snabb effekt genom att behandlingen inkluderar dessa överraskningsmoment.  

 

Mollon (2005) menar att energipsykologi liksom psykoanalys fokuserar på traumatiska 

upplevelser och bearbetningen av dessa, bland annat genom avtäckande och bearbetning av 

känslor. Freud intresserade sig dock för trauman och utvecklingskonflikter i barndomen i 

mycket större utsträckning. Dessa konflikter avtäcks och bearbetas i överföringen till 

terapeuten. Enligt Mollon ansåg Freud att man genom att lösa omedvetna konflikter frigör 

energi hos analysanden. Genom bland annat fria associationer spåras de ytliga symtomen till 

de verkliga problemen, så som de såg ut innan de förvandlades och manifesterades. På samma 

sätt menar Mollon att EFT fungerar, men med en mycket snabbare process. Det som inom 

energipsykologin kallas ”psychologic reversal”, liknar han vid motstånd eller negativ 

terapeutisk reaktion. Han lägger vikt vid insikt, men menar att den snarare är ett resultat av  

processen än orsaken till psykologisk förändring. 

 

När är metoderna särskilt lämpliga/olämpliga för traumabehandling? 
Craig har uttryckt att EFT kan användas till ett brett spektra av besvär. Han har lagt ut 

beskrivningar av metodens utförande på internet med motiveringen att EFT gärna får spridas, 

bland annat som en självhjälpsmetod, och uppmanar: ”Try it on everything!” I en 

nerladdningsbar manual nyanserar han sina uttalanden och förtydligar att han anser att PTSD 

och mer komplex problematik endast bör behandlas av utövare med psykoterapeutisk 

kompetens (http://www.emofree.com). 

 

Callahan framhåller att det inte finns några kända negativa effekter av TFT förutom en liten 

grupp individer med uppenbart självförakt. Dessa personer kan ta tillfället i akt att tappa för 

hårt på sig själva vilket ses som en negativ bieffekt (Callahan, 1995). 

 

Metoderna beskrivs av Flint et al (2006) som lämpliga för bearbetning av trauma med hög 

grad av emotionellt lidande och fysiska symptom. De ger exempel på hur EFT kan användas 

som en del i en debriefingprocess. De föreslår att EFT kan användas i såväl grupp som 

individuell behandling, men anser att metoden inte är lämplig som ensambehandling vid 

PTSD, komplexa trauman, psykoser eller dissociativ personlighetsstörning, där en längre 

psykoterapeutisk kontakt är nödvändig. Däremot menar de att EFT kan användas som ett 

komplement även vid sådan problematik om en stabil terapeutisk relation uppnåtts. När det 

gäller akuta kriser eller PTSD påpekar Flint et al betydelsen av sedvanligt anamnestagande, 

bedömning av suicidrisk samt eventuella dissociativa processer. De föreslår att EFT kan 

användas i en debriefing administrerad av annan sjukvårdspersonal, om man hänvisar vidare  

till psykoterapeut om nödvändigt (Flint et al, 2006). 

 

Folkes (2002) belyser lämpligheten av att använda TFT med människor som av olika skäl har 

svårare att kommunicera verbalt kring vad de varit med om och ger invandrare och barn och 

ungdomar som exempel. Diepold et al (2004) lyfter fram TFT som en del i behandlingsarbete 

med barn och ungdomar och påpekar att det beroende på barnets ålder kan vara lämpligt att ha 

föräldern med i rummet, åtminstone under första sessionen. Behandlingsproceduren kan 

lämpligen demonstreras på föräldern som en introduktion. De verbala formuleringarna bör 

justeras efter barnets mognad och ålder. Flint et al (2006) nämner att EFT kan vara passande 

för barn, med tanke på att metoden är relativt enkel att lära sig och använda.  

http://www.emofree.com/
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Mollon (2005) anser att EFT är lämplig som behandlingsmetod vid alla slag av reaktioner på 

traumatiska upplevelser. När metoden kan anses vara olämplig har snarare med individen, än 

karaktären på traumat och symtomen att göra. Detta måste avgöras vid varje enskilt fall. Han 

påpekar dock att en patient som har varit utsatt för ett fysiskt övergrepp, kan reagera negativt 

på beröringen och att det vid sådana omständigheter kan vara mer lämpligt med en annan 

metod. I Schulz studie (2007) påpekade några terapeuter att en del klienter har ett större 

behov av att prata snarare än att snabbt finna en metod som lindrar symtomen. 

 

Phillips (2000) föreslår att TFT är särskilt lämplig vid traumabehandling när symtomen i hög 

grad yttrar sig som fysiska manifestationer och hälsoproblem. Detta gäller både för äldre och 

mer aktuella trauman. Som exempel på lämpliga klientgrupper nämns människor som inte har 

tidigare erfarenhet av att gå i psykoterapi, bristande ekonomiska resurser för att gå i 

behandling eller är rädda för att avtäcka eller utforska smärtsamma problem. 

 

Diepold et al (2004) påpekar att TFT-behandling med algoritmer kan vara lämpligare än 

individuell muskeltestning för övergreppsproblematik på grund av att de innehåller mindre 

beröringsmoment, då proceduren kan utföras av patienten själv. De menar att metoden ofta är 

lämplig som första intervention, särskilt vid akut emotionell stress och flashbacks då den ger 

snabb effekt och därmed banar väg för fortsatt terapeutiskt arbete. De anser att TFT inte är 

lämplig som enda intervention vid komplexare problematik och att etiska överväganden är 

centrala i sådana fall. 

  

Vad anses vara metodernas styrka?  

Företrädarna framhåller att metoderna är tidseffektiva. Det är allt som oftast tillräckligt med 

få behandlingstillfällen och kort utredningstid. Förändringen sker dessutom ofta mycket 

snabbt. Dessutom påpekas att man genom behandlingen kan ”ta bort” negativa emotioner  

(Callahan & Trubo, 2001; http://www.emofree.com). 

 

Avsaknaden av det ofta smärtsamma återupplevandet förs tillsammans med den snabba 

ångestlindringen fram som en av styrkorna med EFT (Flint et al, 2006). Phillips framför 

detsamma gällande TFT och menar att en underlättande faktor är att en TFT-behandling av 

trauma kan genomföras utan att intensiva smärtsamma emotionella och fysiska reaktioner 

triggas igång. Detta kopplas till att klienten genomgår en mildare intoning på traumat istället 

för en intensiv exponering med återupplevande av den traumatiska händelsen (Phillips, 2000). 

 

Dessutom påpekas att metoderna är enkla i sitt utförande, vilket är en fördel i 

behandlingsarbetet. Framförallt EFT marknadsförs delvis som en självhjälpsmetod, på grund 

av metodens enkelhet, som gör att metoden kan användas som ett verktyg eller en färdighet i 

ångestfyllda situationer. Denna färdighet kan sedan generaliseras och användas i andra 

situationer med ångest eller andra negativa emotioner. (Callahan & Trubo, 2001; 

www.emofree.com). Ångestreduceringen kan underlätta vidare bearbetning av den 

traumatiska bakgrunden och eventuell annan problematik och beskrivs som ett kraftfullt sätt 

att höja effekten av annan terapeutisk behandling (Diepold et al, 2004). 

 

Mollon (2005) menar att EFT är ett verktyg att ta till när den vanliga psykoterapin har stannat 

av. Han liknar emotioner vid en lök med flera lager och menar att EFT är ett bra sätt att arbeta 

avtäckande med en aspekt åt gången. Under bearbetningen av en aspekt dyker nya upp. Var 

och en behandlas tills man når kärnan av problemet. Detta är en snabb process för enklare 

trauman. Vid upprepade trauman tar det längre tid. Mollon menar också att om en patient inte 

http://www.emofree.com/
http://www.emofree.com/
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”svarar” på tappingen, kan det vara så att fel akupressurpunkt uppmärksammas. Genom att 

prova andra punkter kan man hitta den aspekt som är mest akut för patienten.  

 

Används TFT och EFT som ensambehandling vid trauma eller kombineras de med andra 

terapeutiska metoder? 

Flint et al (2006) föreslår som tidigare nämnts en kombination av EFT och debriefing, mer 

specifikt arbete i grupp med Critical Incident Stress Reduction (CISD). CISD betraktas inte 

som en regelrätt terapiform, men är en del av Critical Incident Stress Management, som 

beskrivs som en metod för att bearbeta normala reaktioner på onormala händelser. De menar 

att EFT lämpligen kan komma in efter det initiala krisarbetet med bland annat kognitiva 

inslag, som ett verktyg för att reducera stress i samband med trauma. Deltagarna måste ha 

uppnått trygghet med varandra och gruppledaren. Metoden kan introduceras efter att gruppen 

börjat arbeta med SUD-skattningar. Enligt Flint et al kan den då bidra till att höja gruppens 

motivation i och med symtomreduktion. I CISD ligger fokus på trauman som ligger nära i 

tiden, men Flint et al nämner att det inte är ovanligt att äldre trauman blir en del av processen. 

I sådana fall där detta tar stor plats rekommenderas psykoterapi eller individuell EFT-

behandling. Målet med EFT-interventionen beskrivs som att de traumatiserade ska kunna 

tänka på de traumatiska händelserna och tillhörande aspekter utan att uppleva intensiteten av 

emotionellt obehag. Även Green (2002) rapporterar om lyckade interventioner med en 

kombination av CISD, TFT och EFT. 

 

Mollon (2005) anser att EFT är utmärkt att kombinera med EMDR. Han beskriver EMDR 

som en mer direkt metod, medan EFT fungerar mer avtäckande. Han framhåller att för att 

komma åt ett specifikt problem är EMDR användbart, för att sedan övergå till EFT och arbeta 

med de olika lagren. Mollon, som är psykoanalytiker, kombinerar även både EMDR och EFT 

med psykoanalys eller psykodynamisk terapi. Utifrån hans erfarenhet så är kombinationen 

mer effektiv än enbart psykoterapi. Han menar att överföringen har en central plats i en EFT- 

behandling.  

                                                                  

Diepold et al (2004) lyfter fram TFT som en del i längre psykoterapier av psykodynamisk 

eller kognitiv beteendeterapeutisk grund samt familje- och parterapi. Innan behandlingen 

introduceras bör en terapeutisk allians vara etablerad och anamnes med klientens psykosociala 

historik är viktig för förståelsen av problemet i dess kontext.  

 

Gross och Ratner (2002) påpekar att vissa klienter kan känna sig kränkta när någon av de 

energipsykologiska metoderna används som ensambehandling. De kan känna sig upprörda 

över att deras symtom försvinner utan att de har en känsla av processen när den genomförs. 

Här påpekas att TFT och EFT kan vara mycket användbart i kombination med EMDR och 

hypnos. Vidare anser Gross och Ratner att dessa kombinationer är mycket kraftfulla och kan 

ge fantastiska resultat på kort tid.  

 

Callahan framhåller att TFT kan användas som ensambehandling vid trauma. Craig framför 

detsamma gällande EFT, med vissa reservationer för PTSD (Callahan & Trubo, 2001; 

http://www.emofree.com). 

 

Vilken bakgrund ses som nödvändig för att arbeta med metoderna? 

Craig har inledningsvis sagt att EFT kan prövas för all problematik, men har som tidigare 

nämnts nyanserat sina uttalanden och lagt till uppmaningen ”Don´t go where you don´t 

belong”. Detta innebär att terapeutisk bakgrund är nödvändig för att arbeta med mer komplex 

problematik (http://www.emofree.com). 

http://www.emofree.com/
http://www.emofree.com/
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Diepold, Britt och Bender har utbildat sig inom TFT och skapat en egen form av metoden som 

de kallar Evolving Thought Field Therapy (Ev TFT). De håller utbildningar för legitimerade 

yrkesutövare inom mentalsjukvården, eftersom de anser att en sådan bakgrund är nödvändig 

för att arbeta terapeutiskt med metoden (Diepold et al, 2004). 

 

Flint et al (2006) framhåller att psykoterapeutisk bakgrund är en förutsättning för behandling 

av människor som redan går i psykoterapi, har varit inlagda för psykiatrisk vård eller befinner 

sig i en akut kris av något slag. Terapeuterna i Schulz studie (2007) rekommenderade att 

psykologer som är intresserade av ämnet utbildar sig så mycket som möjligt i flera av 

metoderna för att kunna jämföra dessa och ha flera verktyg.  

 

Hur ser kritiken mot metoderna ut och hur bemöts den? 

Monica Pignotti (2005b) har genomfört ett single-blind kontrollerat experiment, där en grupp 

om 33 deltagare blev behandlade med Thought Field Therapy Voice Technology (TFT VT) 

för subjektiv emotionell stress. En kontrollgrupp om 33 deltagare fick genomgå en behandling 

med slumpmässigt utvalda punkter. I båda grupperna rapporterade 97 % av deltagarna en total 

eliminering av subjektiv emotionell stress. En 2-vägs mixad ANOVA visade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. I studien medverkade deltagare som var under utbildning för 

TFT VT. Alla deltagare trodde att de fick en korrekt behandling. Hälften av deltagarna 

behandlades dock med slumpmässigt utvalda punkter som visserligen var desamma som 

under en TFT-behandling, men genomfördes i en annan ordning. Att resultatet inte visade 

några signifikanta skillnader mellan de båda grupperna och att båda grupperna rapporterade 

en så pass hög minskning av symtom, menar Pignotti talar för en placebo-effekt. Dock belyser 

hon vissa begränsningar i studien, bland annat avsaknaden av mätningar före behandlingen. 

Ingen diagnostik utifrån DSM- IV gjordes, vilket gör att det inte går att avgöra vilka tillstånd 

som behandlades. En annan begränsning i studien var avsaknaden av icke behandlad 

kontrollgrupp. Dessutom var alla deltagare under utbildning för TFT VT, vilket innebar att de 

själva hade valt att betala för utbildningen i motsats till deltagare i standardiserade 

effektstudier, där en viss kompensation utgår. Detta spelar enligt Pignotti rimligen roll för 

deltagarnas tilltro till metoden och förväntningar på behandlingen.  

 

Pignotti (2007) har beskrivit att hon först var mycket skeptisk mot TFT, men skepticismen 

övergick sedan i ett intresse för metoden som framställdes som högeffektiv. Allteftersom hon 

utbildade sig hos Callahan började hon att tvivla på en del av hans påståenden. Under 

utbildningen i ”Voice technology” blev hon alltmer tvivlande. Pignotti lyfter fram att 

utbildningen för TFT VT är mycket kostsamt för deltagaren samt att VT ska vara en 

yrkeshemlighet, vilket innebär att alla deltagare måste underteckna ett konfidentialitetsavtal. 

Därför kan hon inte diskutera detaljerna i TFT VT. Hon ifrågasatte Callahans hantering av 

metoderna då hon upplevde att han prioriterade forskning lågt medan hon försökte få metoden 

beforskad. Efter att Pignotti kritiserats för hennes artikel om TFT och HRV inledde hon en 

diskussion med kritikerna, och kom att delvis återuppta sin kritiska hållning. Hon gick ut med 

att hon upptäckt nya punkter, som i själva verket var slumpmässigt utvalda, och upptäckte till 

sin förvåning att klienterna rapporterade samma effekt som med den riktiga behandlingen, 

vilket låg till grund för studien från 2005. Trots detta fortsatte hon att arbeta med TFT i sin 

privata mottagning med kluven hållning. Vid en personlig upplevelse av panikångest under en 

stressad period vände hon sig till Callahan, och blev hjälpt. Detta tillsammans med hennes tro 

på metoden förklaras av Pignotti i efterhand som influerade av ”cognitive defusion”. Hon 

upplevde att Callahan var mycket negativt inställd till att diskutera TFT utifrån hennes 

tankegångar. Till slut tillkännagav hon sina upptäckter i en e-postlista, vilket ledde till att 
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kontakten mellan henne och Callahan bröts. Pignotti uppger dock att hon tror att Callahan 

själv är övertygad om att hans metod fungerar och att han gjort en revolutionerande upptäckt, 

som han därför är angelägen att sprida.  

 

Lohr (2001) framför att Sakai´s studie av TFT har ett flertal metodologiska brister. Han 

kritiserar utformandet som en effectivenesstudie, eftersom metoden TFT brister i 

forskningsstöd gällande kontrollerade, experimentella effektstudier (efficacy-studies), vilket 

borde vara ett första steg. Han påtalar att Sakai et al missat att beskriva om och hur klienterna 

fått annan behandling under tiden samt hur bedömning och inkluderingsprocessen utförts.  

Dessutom borde normerade och validerade skalor användas som effektmått snarare än SUDS 

och HRV. Lohr poängterar att det är tydligt att TFT marknadsförs som betydligt mer 

evidensbelagd än metoden egentligen är och påpekar att det är företrädarnas ansvar att verka 

för forskning, för att motsvara vetenskapliga krav och normer. 

 

Devilly (2005) anser att terapierna under samlingsnamnet ”the Power Therapies” har mycket 

begränsat forskningsstöd och placerar sig i kategorin pseudovetenskap. Han redovisar flera 

ledord för bildandet av en pseudovetenskap, däribland skapandet av en fantom- ett mål som 

inte är möjligt att uppnå med för tillfället existerande tekniker- för att locka intresserade, 

utvecklandet av in-gruppsbeteenden och ett särskilt språk med begrepp för de invigda samt en 

karismatisk ledare, vilket han tycker stämmer bra i på dessa terapimetoder. I och med det 

argumenterar han för att socialpsykologiska fenomen förklarar utfallet av rapporterade fall av 

effektiv behandling. Devilly uppmanar utbildningsansvariga inom psykologin och psykiatrin 

att se över utbildningar, så att studenter utbildas i att skilja pseudovetenskap från vetenskap 

och inte lockas av att utbilda sig inom nämnda metoder. 

 

Devich Navarro (1999) kritiserar flera av Callahans uttalanden om TFT. Callahans modell är 

uppbyggd på ett sätt som skulle kunna betraktas som ”internally consistent”, med grunder i 

body-mind connection-teorin, men det energisystem han beskriver saknar evidens. Han gör 

generaliseringar som inte är empiriskt underbyggda och flera av de termer som han skapat är 

oklara och i behov av ytterligare definiering. Dessutom innebär Callahans modell enligt henne 

att alla negativa emotioner orsakas av blockeringar i energibanor, vilket leder till att 

förändring endast kan ske genom korrigeringar av dessa blockeringar. ”A perturbation is a 

subtle, but clearly insolouble aspect of a thought field which is responsible for triggering all 

negative emotions” (Devich Navarro, 1999, s. 21). Devich Navarro framhåller att detta 

resonemang innebär att all annan psykoterapeutisk behandling skulle vara oförmögen att 

skapa förändring som ger bestående effekt. Hon refererar till Hooke (1998) som ger ett antal 

tänkbara förklaringar till varför TFT ger minskningar i arousal, bland andra sensorisk 

stimulation, placeboeffekt, kognitiv omstrukturering och fokuserad repetitiv aktivitet. 

Användandet av SUD-skattningar som enda effektmått kritiseras också, då de snarare ger en 

tillfällig bild av emotioner än ett mått på långvarig förändring.  

 

Rosner (2001) belyser ett flertal metodologiska brister i studien av TFT-behandling i Kosovo. 

Hon betonar att det är förståeligt att omständigheterna kring studiens utförande inte var de 

mest fruktbara med tanke på att den utfördes i ett krigsdrabbat område, men påpekar att 

utförligare information om viktiga detaljer vore önskvärd. Ett av hennes huvudargument 

gäller utformandet av studien som sådan. Designen gav inte möjlighet att undersöka en 

frågeställning av effektkaraktär. Förutom att kontrollgrupp helt saknades var såväl 

diagnosticeringen som effektmåtten otillräckliga. Överhuvudtaget ställdes ingen PTSD-

diagnos och komorbiditet undersöktes inte heller. Istället för subjektiva skattningar föreslår 

Rosner att Johnson et al borde ha översatt en enklare PTSD-skala och administrerat denna. 
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Urvalet av deltagare beskrevs inte tillräckligt noggrant och inte heller vilken information de 

deltagande fått angående behandlingen och under vilka omständigheter den utförts. Rosner 

målar upp en hypotetisk bild av hur deltagarna kan ha upplevt situationen:  

 

”Because there is more information missing than available, one can only speculate 

about the treatment conditions. And my fantasy is as follows: Important people from the 

main city, accompanied by doctors from afar, come to remote villages. The village 

people are treated with a treatment that they do not understand. The healers apply 

unknown and strange procedures, and these procedures look, therefore, even more 

magical. The treatment happens in the presence of half of the village inhabitants.” 

(Rosner, 2001, s.1243). 

 

En situation som kan bädda för förväntanseffekter och där det enligt Rosner blir svårt för 

deltagare att uppge att behandlingen inte haft effekt. Dessutom framhåller hon att det i en 

TFT-studie av traumabehandling borde finnas en annan behandlingsgrupp som jämförelse, då 

det redan finns effektiv psykoterapeutisk behandling för PTSD. 

 

Företrädarnas svar på kritiken 

Callahan framför att han har en annan vetenskapssyn än flera av hans kritiker. Den största 

skillnaden är att han tillskriver fallrapporter mycket större betydelse än de gör, till förmån för 

kontrollerade studier. Han föreslår att kontrollgrupper och statistiska analyser egentligen 

endast är nödvändiga i fall där behandlingsmetoderna ger relativt låg effekt. Dessutom 

framhåller han SUD-skattningar före standardiserade skalor på grund av att de enligt honom 

ger en bättre bild av individens upplevelser, särskilt vid utvärderingen av effektiva 

korttidsterapier.  Han säger också att det bästa sättet att övertyga skeptiker är att låta dem 

prova på behandlingen, eftersom upplevelsebaserad kunskap är nödvändig för full förståelse 

av behandlingens innebörd (Callahan, 2001b; Callahan & Trubo, 2001). 

 

Callahan (2001b) kommer också med en del tilläggsinformation kring Johnson et als studie 

(2001). Kontakten med deltagarna förmedlades av läkare. Alla tillfrågade samt personer som 

själva anmälde intresse fick delta. Behandlingssessionerna tog cirka 1-2 timmar inklusive tid 

för översättning. Interventionerna tog cirka 5-20 minuter per behandlingstillfälle. 

Behandlingen ägde rum hemma hos deltagarna med familjer och släktingar som enda 

åskådare. Han påpekar också att förväntanseffekter inte var troliga på grund av att det i 

Kosovo snarare fanns skepticism mot TFT, inledningsvis även hos de läkare man samarbetade 

med.  

 

Gallo (2005) påpekar angående Pignottis studie (2005b) att det är svårt att dra några slutsatser 

av undersökningen gällande flera områden. Exempelvis så visste forskaren vilka deltagare 

som fick vilken behandling. Dessutom var det forskaren själv som administrerade 

behandlingen. Minskning av stress kan ske genom olika sorters behandlingar. Pignottis studie 

var begränsad till subjektiva bedömningar av stress och saknade andra mätningar. Gallo anser 

även att Voice Technology bör undersökas empiriskt i jämförelse med andra 

energipsykologiska behandlingar för att kunna avgöra dess effektivitet. 
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INTERVJUSTUDIE 

 

Presentation av intervjuresultat 
Meningskategoriseringen redovisas i form av diagram med tillhörande meningskoncentrering 

och citat. Frågeställningen om verkningsmekanismer presenteras på grund av sin omfattning i 

två diagram för att öka läsbarheten. Underkategorierna och dimensionerna är inte ömsesidigt 

uteslutande utan en respondents svar kan återfinnas i flera kategorier i samma dimension samt 

i flera dimensioner. För respondenterna används i resultatredovisningen beteckningen 

terapeut/terapeuter. Metoderna eller teknikerna används för att beteckna TFT och EFT. 

Terapeuterna använder generellt orden ”knacka” och ”knackning”. Vi kommer dock även 

fortsättningsvis att benämna det som tappa eller tapping, såvida det inte är fråga om citat. 

Resultatdelen avslutas med en sammanfattning och jämförelse av resultaten samt 

reliabilitetsprövningen. Innan redovisningen av intervjuresultaten vill vi påpeka att flertalet av 

de begrepp som används för såväl dimensioner som underkategorier antas vara väl kända för 

läsaren.  Dessa förklaras därför ej. De begrepp som har beskrivits tidigare i resultatdelen 

behandlas inte heller. Nya begrepp och förkortningar förklaras i anslutning till det diagram de 

berör. 

 

Upplever terapeuterna att metoderna är effektiva vid traumabehandling?
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Arbetat med trauma vid enstaka tillfällen (m metoden) gäller upplevelser av 

traumabearbetning. Denna dimension inbegriper terapeuter som arbetat mindre med 

metoderna vid traumabehandling. 
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Förarbete förklaras som interventioner som syftar till stabilisering, affektreglering, att lära ut 

avslappningsstrategier och få klienten att ”landa” innan själva traumabearbetningen kan 

påbörjas.  

 

Sekundära problem beskrivs som exempelvis fobier och undvikandebeteenden efter 

traumatiska händelser, samt oro, nedstämdhet och beroende eller missbruk.  

 

Traumabearbetning (underkategori) inbegriper terapeuter som arbetat mycket med metoderna 

vid traumabehandling.  

 

Alla typer av interventioner är en sammanslagning av terapeuternas upplevelser angående 

metodernas effektivitet.  

 

Meningskoncentrering: Generellt ansåg terapeuterna att metoderna är mycket effektiva och att 

effekten ofta är påtagligt snabb. ”I synnerhet TFT har ju gett så radikala behandlingseffekter 

att jag tappar hakan emellanåt”, uttryckte en terapeut. En annan terapeut påpekade att 

metoderna är mycket effektiva för att lugna fysiologin och jämförde effekten med 

medicinering i psykiatrin. Några framhöll att effekten är beroende av att klienterna motiveras 

till att tillämpa metoden på egen hand som en betydande del i behandlingen.  
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Vilka teoretiska modeller lutar terapeuterna sig mot i utövandet av metoderna?
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Meningskoncentrering: Flera terapeuter framhöll att de inte hade någon tydlig teoretisk 

modell som utgångspunkt utan snarare lutade sig mot kliniska observationer och erfarenhet.  
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Hur beskriver terapeuterna verkningsmekanismerna vid traumabehandling?
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Limbiska systemet står för försvagade kopplingar i detsamma. 

 

Bekräftelse förstås som en form av bemötande och bevittnande av klientens berättelse. 

 

Delad uppmärksamhet är en översättning av termen Dual focus of attention.  
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Psykoedukation förstås utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv, men i 

energipsykologisk utformning med pedagogiska interventioner om energier. 

 

Tilltro till metoden beskrivs som terapeutens övertygelse och förmåga att presentera metoden. 

 

Upplösning av perturbationer beskrivs utifrån Callahans teori som en slags 

informationsteknologisk eller informationsprocessande mekanism som möjligen, men inte 

nödvändigtvis sker på ett energimässigt plan. 

 

Påverkan av energi syftar till balansering av energi, som i de flesta fall beskrivs i form av chi.  

 

Meningskoncentrering: Generellt fanns en försiktighet bland terapeuterna kring att uttala sig  

om verkningsmekanismer på grund av att det inte är beforskat. Ett antal av deras uttalanden 

under denna frågeställning hade en tydlig form av hypoteser snarare än bestämda 

uppfattningar. Flera påpekade att kombinationen av olika mekanismer är central. En beskrev 

det enligt följande: ”Och när du knackar på meridianerna så är det som att stämma en gitarr. 

Enkelt uttryckt. Så att det är ju kombinationen av vad du gör med hjärnan och vad du gör med 

kroppen”. Några såg det sensoriska inslaget som en möjlig del i metodernas 

verkningsmekanismer. Flera terapeuter påpekade att placebo troligen inte har någon större del 

i metodernas effekt då de snarare kan betraktas som udda. Några terapeuter hade funderat 

över placebo som en möjlig delmekanism men de flesta menade att den spelade mindre eller 

lika stor roll som i andra terapimetoder. En del ansåg att metodens effektivitet gör att den bör 

användas även om det är fråga om placebo. En terapeut underströk vikten av att klienten är 

närvarande i känslan för att behandlingen ska ha effekt. Angående påverkan av energi 

uttryckte en terapeut: ”/…/ man kommer åt nånting med energifälten, att det är det man går in 

i. Men det tror jag att man gör också i en samtalsterapi. Att det är ett energiflöde, att man 

påverkar varandras energiflöden på olika sätt, så att det är det som händer när man anpassar 

sin andning till exempel”.   
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När är metoderna särskilt lämpliga?
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Flickor efter våldtäkt handlar om unga flickor som har svårt att tala om sina upplevelser efter 

våldtäkter.   

 

Meningskoncentrering: En terapeut menade att det även är lämpligt för multipla trauman men 

tar då längre tid. En terapeut betonar att hög grad av traumatisering inte behöver vara  

ett hinder: "Ju intensivare klienten upplever obehag när  

hon eller han berättar om sitt trauma, desto lättare att fokusera på  

problemet och därmed behandla det med TFT”. Några terapeuter påpekade att metoderna är 

lämpliga för barn och en förklarade detta med att det fungerar snabbare på grund av att barn 

har ett snabbare system. Tre terapeuter uttryckte att metoderna är lämpliga för alla 

traumatiserade. En terapeut hade en hypotes om att metoderna skulle kunna vara lämpliga för 

att motverka dissociation. 
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När är metoderna inte lämpliga?
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”Låsta i sitt trauma” förklaras som personer som ännu är så blockerade av sitt trauma att de 

inte är mottagliga för behandling. 

 

Svårt att fokusera beskrivs som personer med låg kognitiv förmåga eller som av andra skäl 

har svårt att hålla fokus under behandlingsproceduren. 

 

Patientfakt. är en förkortning för patientfaktorer. 

 

Asylsökande inför rätt rör asylsökande flyktingar som ska prövas i rättegång.  

 

Dissoc. tillstånd  är en förkortning för dissociativa tillstånd. 

 

Meningskoncentrering: Generellt menade terapeuterna att när metoden inte är lämplig handlar 

om att problematiken tar längre tid att behandla alternativt är kopplat till terapeutens 

erfarenhet, känslighet och timing. En terapeut menade att det inte är olämpligt när patienten 

behöver slutenvård men att det i dagsläget är svårt att kombinera. En annan påpekade att det 

inte heller är olämpligt för djupt deprimerade men att det är svårt att motivera till användande 

på egen hand. Att man inte bör behandla asylsökande med metoderna förrän efter rättegången, 

berodde enligt en terapeut på att symptomreduceringen annars minskar deras trovärdighet. 
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Vad tycker terapeuterna är styrkan med metoderna?
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Snabb symtomreducering gäller övriga symtom som inte faller under snabb ångestreducering.  

 

Kommer åt kärnan förstås utifrån ett psykodynamiskt synsätt som att man genom metoderna  

når klientens mest centrala problematik. 

 

Meningskoncentrering: Några terapeuter framhöll att metoderna är mindre påfrestande än 

EMDR. Flera påpekade att det blir som ett redskap för patienten. Metodernas harmlöshet, 

enkelhet och effektivitet gör att flera terapeuter ansåg att de kan användas trots att de saknar 

forskningsstöd. Att det blir roligare för terapeuten förklarades av två terapeuter ha att göra 

med att man ser mycket snabba resultat. En terapeut beskrev hur symptomen försvinner som 

att ”/…/ ibland är det som att problemet överhuvudtaget inte finns, de kommer inte i kontakt 

med det längre”. En terapeut påpekade att metoderna kan ge ökad tillgänglighet av vård för 

patientgruppen då arbetet blir mindre påfrestande för terapeuterna. Samma terapeut menade 

också att det är en säker metod, som inte går förbi försvar, i jämförelse med andra 

snabbverkande metoder. 
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Används EFT och TFT som ensambehandling vid trauma, eller kombineras de med andra terapeutiska 

metoder?
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TAT står för Tapas Acupressure Technique och är ytterligare en energipsykologisk metod som 

använts vid bland annat traumabehandling. Metoden har av APA listats som ”probably 

efficacious” vid bibehållande av viktminskning (Feinstein, in press).  

 

Meningskoncentrering: Några terapeuter framhöll den energipsykologiska metoden TAT som 

mer lämplig för ren traumabearbetning och EFT som lämpad i förarbete och vid sekundära 

problem. ”Ja, jag pratar ju fortfarande med patienterna” påpekade en terapeut som använde 

metoderna i stor utsträckning angående kombinationen av metoder. 

 

Vilken bakgrund anser terapeuterna är nödvändig för att arbeta med metoderna vid 

traumatisering? 

Som minimikrav för att arbeta med metoderna sågs någon form av psykologisk eller 

psykiatrisk grundutbildning alternativt någon form av vårdutbildning. En av deltagarna 

påpekade att utbildningen i metoden är central och att den borde vara mer omfattande med 

noggrann intagning och examination, men att en viss frikvot bör finnas för personer utan 

tidigare nämnd bakgrund. Tre terapeuter beskrev det som att metoden är enkel att lära sig men 

att tillämpningen kräver erfarenhet och psykologisk kunskap. Flera av terapeuterna påpekade 

att det är nödvändigt att terapeuter är erfarna i det arbetsområde de ska ägna sig åt, förutom att 

vara väl insatta i metoden. Här nämndes personlighetsstörningar, trauma och dissociation som 

exempel. Några problematiserade kring att en grupp som intresserar sig för metoderna saknar 
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psykologisk utbildning och ser metoden som en snabb väg till att utöva terapi. I motsats till 

detta belystes en annan grupp av utövare. Denna består av terapeuter som arbetar med extremt 

traumatiserade patienter där man är i behov av att gå utanför konventionella terapimetoder. 

Två terapeuter framhöll särskilt nyttan med att gemene man lär sig metoderna, exempelvis 

föräldrar för att lugna sina barn eller som ett första bemötande i vården. 

 

Sammanfattning och jämförelse av resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av resultaten. Frågeställningarna är 

omformulerade på ett sådant sätt att de passar så väl litteraturstudie som intervjustudie. 

 

Metodernas effektivitet 

Litteratur 

Forskningen pekar på att metoderna sedd utifrån klinisk empiri kan ha effekt, men 

systematiska effektstudier saknas.  

Intervjuer 

Metoderna framhålls som mycket effektiva av alla tillfrågade. Flertalet upplever dem som 

mycket effektiva vid sekundära problem. Av de som använder metoderna som förarbete inför 

annan behandling beskriver alla utom en att de har stor effekt. Några anser dem vara effektiva 

vid direkt traumabehandling. När de använts vid enstaka tillfällen tycker de flesta att de är 

mycket effektiva. 

 

Teoretiska modeller 

Litteratur 

De teorier som framhålls är TFT-teorin och EFT-teorin, samt TCM-teorin. Därutöver beskrivs 

body-mind-connection-teorin, psykoneuroimmunolgi och Oschmans ”living matrix”-modell 

som närliggande energipsykologin i sin helhet. 

Intervjuer 

De teoretiska förklaringsmodeller som respondenterna lutar sig mot handlar övervägande om 

energiobalanser, i första hand TCM- teorin och tankefältsteorin. EFT och kvantfysik har något 

färre svar. Hälften av de tillfrågade lutar sig mot någon psykologisk modell, i första hand 

inlärningsteori och kognitiv teori.  

 

Verkningsmekanismer 

Gällande verkningsmekanismer är det tydligt att såväl forskningen som terapeuternas tankar 

har formen av hypoteser. 

Litteratur 

Nyinlärning i olika former, framförallt exponering, framställs i litteraturen som trolig 

verkningsmekanism. Habituering, comfort och kognitiv omstrukturering diskuteras också. 

Placebo antas av kritikerna vara en betydande komponent, men ses som obetydlig av andra 

forskare. Affirmationer och visualisering nämns också i sammanhanget. Balansering av energi 

ses som en betydelsefull mekanism. Ändring av perspektiv genom delad uppmärksamhet 

diskuteras också som en hypotes. Neurofysiologiska mekanismer antas av några forskare 

spela roll. Från ett psykodynamiskt perspektiv framhålls att metoderna är avtäckande och 

innefattar känslobearbetning. Det påpekas att kombinationen av olika inslag är central. 

Intervjuer 

Flertalet av terapeuterna nämner påverkan av energi som verkningsmekanism. Därefter 

framhålls aktivering av olika delar i hjärnan som en förmodad komponent. Psykodynamiska 

verkningsmekanismer i stort har flest svar och särskilt känslobearbetning framhålls. Olika 

former av inlärning och comfort förs också fram. Tydligt är att flera anser att kombinationen 

av olika mekanismer gör behandlingarna verksamma. 
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När metoderna är lämpliga 
Litteratur 

Metoderna anses lämpliga för personer som har svårt att kommunicera verbalt, till exempel 

invandrare, barn och ungdomar samt människor som är rädda för att utforska smärtsamma 

problem. Därutöver nämns fysiska symtom, hälsoproblem, flashbacks och hög grad av 

emotionellt lidande. Även personliga egenskaper spelar in för lämpligheten. Metoderna ses av 

en del som lämpliga vid både tidigare och mer aktuella trauman samt för att möjliggöra 

fortsatt terapeutisk behandling vid akut emotionell stress. 

Intervjuer 

Metoderna ses som lämpliga vid traumasymtom, främst flashbacks men även ångest.  

Patientfaktorer i stort lyfts fram, till exempel att patienten är motiverad. Högre grad av 

traumatisering och single-event trauma nämns också.   

 

När metoderna inte är lämpliga 
Litteratur 

Exempel på när metoderna inte anses vara lämpliga som ensambehandling är PTSD, 

komplexa trauman, psykoser eller dissociativ personlighetsstörning. Personliga egenskaper 

kan också göra att behandlingen inte är lämplig. Efter fysiska övergrepp kan metoderna 

upplevas som obehagliga på grund av beröringen. En del företrädare belyser att TFT-

behandling med algoritmer, som kan utföras av patienten själv, kan vara lämpligare än 

muskeltestning i dessa fall. Behandlingen uppges hos vissa personer med uppenbart 

självförakt ha som negativ bieffekt att de tenderar att knacka för hårt på sig själva.  

Intervjuer 

Metoderna anses av en del inte vara lämpliga om det föreligger en psykiatrisk problematik. 

Patientfaktorer kan bidra till att metoderna inte är lämpliga. Skepticism hos klienten framställs 

som den enskilda faktorn som mest talar för att metoderna är olämpliga. Vid komplex PTSD 

tycker någon att metoderna inte bör tillämpas alls, en annan ej som ensambehandling. Någon 

anser inte att metoderna är lämpade för dissociativa tillstånd, ytterligare en respondent tycker 

inte att det är lämpligt som första behandling vid samma problematik. 

 

Styrkan med metoderna 
Litteratur 

Tidseffektivitet, få behandlingstillfällen, kort utredningstid och snabb förändring hos 

patienterna framförs som styrkor med metoderna. Avsaknad av smärtsamt återupplevande och 

intensiva reaktioner samt snabb ångestlindring är andra nämnda fördelar. Metoderna är enkla 

och kan användas som självhjälpsmetoder och färdigheten kan generaliseras till andra 

situationer. Ångestreduceringen kan underlätta vidare terapeutisk behandling. En annan styrka 

som nämns är den avtäckande känslobearbetningen.    

Intervjuer 

Som styrka med metoderna framhålls i första hand att de är enkla att använda som 

självhjälpsmetod. I andra hand påtalas att de är mindre påfrestande, främst genom mindre 

återupplevande, samt att det är roligare för terapeuten. En betydande andel av terapeuterna 

påpekar som styrka att klienters symptom försvinner. Delaktighet för patienten lyfts också 

fram som en styrka av många. Många olika aspekter belyses som styrkor med metoderna och 

frågeställningen i helhet har hög svarsfrekvens. 
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Användandet av metoderna som ensambehandling eller i kombination 
Litteratur 

Debriefing, EMDR, psykoanalys och psykodynamisk terapi, KBT och hypnos lyfts fram som 

lämpliga att kombinera med metoderna. Vissa företrädare menar att metoderna kan användas 

som ensambehandling. 

Intervjuer 

De flesta tillfrågade kombinerar i första hand metoderna med någon form av annan 

behandling, främst hypnos. Även mer traditionell psykoterapi så som PDT och KPT har stor 

representativitet tillsammans med EMDR, TAT och avslappningsträning. Som 

ensambehandling använder endast en respondent metoderna vid övervägande behandlingar 

och en annan vid enstaka tillfällen. 

 

Nödvändig bakgrund 
Litteratur 

Någon form av terapeutisk bakgrund framhålls som nödvändig vid behandlingen av mer 

komplex problematik. Psykoterapeutisk utbildning och yrkeserfarenhet ifrån 

mentalsjukvården ges som exempel. 

Intervjuer 

Någon form av psykologisk eller psykiatrisk grundutbildning, alternativt någon form av 

vårdutbildning sågs som minimikrav vid behandlingen av traumatisering. Därutöver 

påpekades att tillämpningen kräver erfarenhet och psykologisk kunskap inom arbetsområdet, 

såväl som kunskap i metoden. Utövare som saknar psykologisk utbildning problematiseras.  

 

Interbedömarreliabilitet 
Analysen av intervjuerna enligt de ursprungliga dimensionerna och underkategorierna 

överensstämde till 40 %. 60 % av bedömningarna skiljde sig åt. Det som inte stämde överens 

var till stor del kopplat till att någon av författarna inte identifierat vissa kategorier. När dessa 

förts fram nåddes en gemensam uppfattning relativt snabbt. Därutöver bör påpekas att 

analyserna omfattade ett flertal förslag på nya kategorier och dimensioner, där en betydande 

mängd av bedömningarna hamnade.    

 

 

D I S K U S S I O N 

 

Metoddiskussion 

I föreliggande uppsats har syftet varit att undersöka området energipsykologi med fokus på 

behandlingsmetoderna TFT och EFT vid traumabehandling. Datainsamlingen skedde i två 

steg med en litteraturstudie följd av en intervjustudie. På grund av vår begränsade 

förförståelse valdes att inleda med den teoretiska fördjupningen innan den empiriska 

undersökningen genomfördes. Litteratursökningen avsåg att täcka in alla tillgängliga 

vetenskapliga publikationer om traumabehandling med TFT och EFT. Utöver detta studerades 

facklitteratur inom ämnet. Litteraturen var i sin helhet begränsad, vilket påverkade 

förutsättningarna för denna del av undersökningen.  

 

Intervjustudien syftade till att undersöka terapeuternas upplevelser av TFT och EFT. 

Terapeuternas deltagande var en förutsättning för studiens genomförande. Deras motivation 

till att deltaga kan antas ha betydelse för validiteten. Deltagare med hög motivation kan tänkas 

bidra med mer information än slumpmässigt utvalda deltagare, då de förstnämnda får antas ha 

ett större engagemang inom ämnet. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att 

tillförlitligheten blir högre (Kvale, 1997). En aspekt som inte kan bortses ifrån är att 
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deltagarna i undersökningen var terapeuter som valt att arbeta med metoderna. Terapeuter 

som provat teknikerna men inte funnit dem effektiva var svåra att identifiera och ingick inte i 

studien. Även om studiens utformande innebar begränsade möjligheter att undersöka 

effektfrågeställningar måste intervjuresultaten läsas och tolkas med detta i åtanke. Syftet var 

att inkludera alla terapeuter i Sverige som motsvarade vårt inklusionskriterium. Förvisso vet 

vi inte om vi har lyckats kontakta alla som använder sig av teknikerna. Det begränsade antalet 

deltagare påverkar med sannolikhet generaliserbarheten av resultaten. 

 

Det faktum att två av intervjuerna genomfördes på telefon, kan ha påverkat djupet i 

beskrivningarna av respondenternas upplevelser samt relationen mellan intervjuare och 

respondent. Vi som intervjuare upplevde att telefonintervjuerna blev mer strukturerade till sin 

utformning, vilket har både för och nackdelar. Våra egenskaper som intervjuare, det vill säga, 

vår begränsade erfarenhet och förmåga att följa upp respondenternas svar, har haft betydelse 

för utformandet och resultatet av intervjuerna (Kvale, 1997). En svårighet ur 

validitetssynpunkt var att under intervjuerna särskilja traumabehandling från behandling av 

annan problematik. Under analysen har vi valt att endast inkludera material som rör 

traumabehandling, men det är ändå möjligt att vår tolkning har en viss felmarginal. Något 

som hade ökat validiteten hade varit att presentera en tydligare definition av trauma för våra 

respondenter. Ett brett inklusionskriterium valdes av tillgänglighetsskäl, men det är möjligt att 

respondenternas olika arbetsområden medförde stora skillnader i hur de såg på begreppet 

trauma. Samtidigt sågs en fördel i spridningen av arbetsområden. 

 

Vi valde att undersöka TFT och EFT gemensamt då vi fann stora likheter mellan dem båda. 

Ett annat skäl var den begränsade tillgängligheten av litteratur och respondenter, eftersom 

teknikerna får ses som i hög grad oetablerade, både vad gäller forskning och klinisk 

tillämpning. Genom att inkludera båda teknikerna fick vi möjlighet att intervjua fler 

respondenter och erhöll därmed mer information om teknikerna. Terapeuternas erfarenheter 

och forskarnas teoretiska antaganden kring verkningsmekanismer undersöktes i huvudsak 

gemensamt och olikheter belystes i den mån de framkom. En liknande avgränsning gjordes av 

Schulz (2007). Efter studiens genomförande har vissa begränsningar med avgränsningen 

identifierats. Det har framkommit skillnader mellan TFT och EFT, både ifråga om utförande 

och åsikter hos anhängare. Trots att avsikten var att undersöka gemensamma aspekter hos 

teknikerna och beskriva eventuella olikheter, är det möjligt att fler skillnader och kännetecken 

hade framkommit om dessa undersökts separat och sedan eventuellt jämförts med varandra. 

Analysmetoden har också sina begränsningar, men ansågs lämplig med tanke på vår 

begränsade förförståelse i ämnet. Möjligen hade en annan typ av analysmetod belyst andra 

aspekter av undersökningsområdet. Reliabilitetsprövningen visade att den första bedömningen 

skilde sig åt mellan författarna. Skillnaden i procent kan tyckas stor, men det faktum att 

enighet kring diskrepansen uppnåddes tyder på att reliabiliteten i kategoriseringen ändå är 

relativt hög (Kvale, 1997). Vi tror också att diskrepansen mellan bedömningarna illustrerar 

nödvändigheten av revideringen av dimensionerna och kategorierna efter intervjuresultaten.   

 

En nackdel var att meningskategoriseringen inte särskiljer hur många respondenter som svarat 

inom en dimension, eftersom samma respondent kan ha svarat på flera underkategorier. Detta 

gör att det inte går att dra slutsatser om dimensionerna utifrån kvantitet. Därför har sådana 

slutsatser istället dragits utifrån underkategorierna.  En övervägande fördel med metoden var 

ändå att den gav förutsättningar att illustrera intervjuresultaten på en kvalitativ grund med 

kvantitativa inslag. Detta kan vara en styrka i en explorativ undersökning av ett outforskat 

ämne. 
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Resultatdiskussion 
I denna del har vi valt att återknyta till de mest framträdande resultaten från litteraturstudien 

och intervjuerna. Dessa jämförs och diskuteras i anslutning till frågeställningarna. 

Effektfrågeställningen är central i diskussionen om TFT och EFT. Intervjustudien ger visst 

stöd för litteraturens indikationer på metodernas effektivitet. Att terapeuterna upplever att 

metoderna är effektiva är intressant i sig, men då de arbetar med olika typer av interventioner 

är det svårt att dra några slutsatser kring upplevelserna av effektiviteten vid 

traumabearbetning.  

 

Traditionell kinesisk medicin finns representerad bland terapeuternas teoretiska modeller men 

inte lika påtagligt som i litteraturen. När det gäller TFT och EFT är det anmärkningsvärt att 

TFT som metod representeras av 4 respondenter och lyfts fram som teoretisk modell av 3 

medan EFT representeras av 8 och framhålls som modell av endast 2. Vi spekulerar kring att 

detta kan ha att göra med grundarnas bakgrund då Callahan som är psykolog har formulerat 

en mer omfattande teori. Dessutom är det inte självklart att företrädarna ser EFT som en egen 

teori, eftersom metoden så tydligt har sitt ursprung i TFT.   

 

När det gäller verkningsmekanismer är terapeuterna generellt försiktiga i sina uttalanden. 

Litteraturen har fördjupat sig mer i detta område, men även där handlar det om hypoteser. 

Påverkan av energi lyfts fram av terapeuterna och beskrivs i litteraturen. Eftersom teknikerna 

bottnar i vad som kan kallas energipsykologins grundantagande talar Callahan och Craig en 

hel del om balansering av energi. Teoretiker som intresserat sig för teknikerna för därutöver 

fram ytterligare tänkbara verkningsmekanismer. Dessa representeras även i terapeuternas 

uttalanden, men inte i samma omfattning. Neurofysiologiska mekanismer är ett exempel som 

betonas av en del terapeuter och forskare. Detaljerna i forskarnas hypoteser återspeglades inte 

i terapeuternas svar, men funktionen i mekanismerna beskrevs på ett liknande sätt. Olika 

former av comfort nämns i litteraturen men främst av terapeuterna som verkningsmekanism. 

Det kan ses som logiskt med tanke på teknikernas ursprung i akupressur, även om det finns 

skillnader i utförandet. I jämförelse innebär akupressur, som av många upplevs som 

avslappnande, en mjukare beröring än tappingen. Vi spekulerar kring varför teknikerna 

beskrivs som just avslappnande. Om det är en energiblockering som släpper kan 

avslappningen vara en effekt av detta. Andra tänkbara förklaringar är den rytmiska beröringen 

samt sensorisk stimulation som framhålls av Devich Navarro (1999).  

 

Intressant är att psykodynamiska verkningsmekanismer belyses av flera av terapeuterna trots 

att ingen av dem uppgett någon psykodynamisk modell som grund för tillämpningen av 

teknikerna. Däremot har många av terapeuterna en psykodynamisk bakgrund, vilket vi tror 

kan vara en av anledningarna till att synsättet återspeglas i svaren. Terapeuterna har inte 

använt sig av psykodynamiska begrepp i någon stor omfattning, men deras beskrivningar av 

fenomenen har enligt oss många gånger avspeglat ett psykodynamiskt synsätt. Inlärning 

betonas i litteraturen men till mindre grad av terapeuterna. Skillnaden mellan exponering och 

intoning är en intressant fråga. En del forskare menar att det inte finns någon egentlig skillnad 

eftersom de anser att intoning är en form av imaginär exponering. Företrädarna framhåller 

däremot att intoningen är mycket mildare och inte nödvändigtvis sammankopplad med 

återupplevande och ångeststegring. Begreppet intoning har av Stern beskrivits med en annan 

innebörd. Han talar om affektintoning som förklaras som moderns förmåga att empatiskt 

känna in med barnet (Stern, 2003). 
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Ur ett neurofysiologiskt perspektiv är det sannolikt att affektaktivering som nämnts av bland 

annat Ruden (2005 & 2007) är central för att teknikerna ska ha effekt. Ur ett 

inlärningspsykologiskt perspektiv gäller förmodligen samma sak för att nyinlärning ska vara 

möjlig. Här vill vi återknyta till informationsprocessande som beskrivits i samband med KBT. 

Enligt antagandet att det utbyggda rädslonätverket hos personer med PTSD lätt aktiveras av 

stimuli som påminner om traumat, är det rimligt att tro att intoning är tillräcklig för att en 

sådan aktivering ska ske. Tänkbart är att det i och med TFT eller EFT-behandlingen sedan 

sker en eventuell nyinlärning och habituering. Både litteraturen och flera av terapeuterna 

framhåller att det är kombinationen av olika inslag eller mekanismer som förklarar 

teknikernas effektivitet. Överhuvudtaget är det svårt att dra några slutsatser kring vad som är 

verksamt i teknikerna, men det är rimligt att anta att flera komponenter spelar in. Acceptans är 

ett annat inslag i främst EFT-behandling som av en del ses om en möjlig verkningsmekanism. 

Endast en terapeut i vår studie nämnde acceptans i ett sådant sammanhang. Psychological 

reversal-korrigeringen i båda teknikerna är ett exempel på hur man använder acceptans genom 

verbala fraser. Vi anser att det är en skillnad i hur man använder acceptans i främst EFT 

jämfört med till exempel i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Där handlar det 

bland annat om att acceptera sina problem men fokusera på det man tycker är viktigt i livet 

istället för att försöka bli av med problemen (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). I EFT blir 

acceptansen istället ett steg till att minska eller bli av med symtomen. Psychological reversal 

kan diskuteras utifrån olika teorier. Ur ett psykodynamiskt perspektiv skulle man som Mollon 

(2005) påpekar kunna jämföra det med motstånd till förändring. Det kan ses som en vinning i 

en psykoterapeutisk process om man har möjlighet att på ett skonsamt sätt snabbare komma åt 

detta motstånd.     

 

Att teknikerna på olika sätt är mindre påfrestande för klienten och har snabb effekt lyfts fram 

av såväl terapeuter som i litteraturen som en styrka med teknikerna. En intressant iakttagelse 

är att symtom försvinner. Detta kan tolkas som en snabb nyinlärning eller som en mycket 

effektiv ångestlindring. Nästa steg blir då att fundera över om metoderna ger bestående effekt 

vid ångestproblematik just genom nyinlärning. Sker denna nyinlärning i så fall vid ett tillfälle, 

eller är det tillämpningen av teknikerna vid flera tillfällen som ger effekt? Vi tänker oss att 

teknikerna fyller en funktion även om det gäller tillfällig ångestlindring. Det kan exempelvis 

fungera som ett komplement till annan terapeutisk behandling som nämnts i litteraturen och 

av terapeuterna. Jämförelsen som en terapeut gjorde med medicinering hade vi i inledningen 

av vår undersökning funderat kring. Vi tänker oss att detta kan vara ett utmärkt alternativ för 

att hjälpa klienten att ”landa” och bli mottaglig för terapeutisk behandling. Att man kan lära ut 

teknikerna som självhjälpsmetoder anser majoriteten är en styrka. Vi vill betona att vårt 

intryck är att terapeuterna använder teknikerna som självhjälp i kombination med annan 

behandling. I viss litteratur har teknikerna framställts som möjliga självhjälpsmetoder vid 

trauma. Visserligen har exempelvis Gallo (2007) påpekat att det inte är lämpligt med 

självhjälpsbehandling vid svår traumatisering. Vi anser ändå att det finns en fara i att lansera 

självhjälpsmetoder för en så pass allvarlig problematik. Terapeuterna talade om teknikerna 

som användbara redskap som bland annat kan ge en känsla av kontroll. Risken är att personer 

som enbart använder metoderna som självhjälp går miste om det terapeutiska 

omhändertagandet. Användandet av teknikerna vid akut krishjälp exempelvis i en 

katastrofsituation har fått mindre utrymme i denna undersökning. Vi tänker oss att även detta 

kan vara ett område där teknikerna är särskilt användbara och forskning pågår (Feinstein, in 

press). 

 

En oväntad dimension som gick att urskilja i intervjuresultaten är att metoderna upplevs 

fördelaktiga för terapeuten. Dels upplevs de som roligare, vilket är kopplat till teknikernas 
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effektivitet. Dels som mindre påfrestande, bland annat eftersom utförandet inte innebär att 

man fördjupar sig i detaljer. Fördelar för terapeuter brukar inte vara det första som diskuteras i 

samband med behandlingsmetoder, men i ett längre perspektiv kan det vara betydelsefullt.      

 

Det framkom att terapeuterna kombinerade teknikerna med fler behandlingsformer än vad 

som beskrivits i litteraturen. Spridningen var relativt stor och vår tolkning är att detta delvis 

har samband med variationerna i terapeuternas arbetsområden. Användandet av TFT och EFT 

som ensambehandling är en kontroversiell fråga. Callahan och Craig framför att metoderna 

kan användas som ensambehandling. I övrigt framställer litteraturen övervägande TFT och 

EFT som delar i en annan behandling. Denna bild stämmer också med terapeuternas 

beskrivningar. Flera av dem klargjorde att det handlar om tekniker snarare än heltäckande 

metoder. Detta är också vårt intryck. Uppfattningarna om när metoderna är särskilt lämpliga 

överensstämde till viss del mellan terapeuter och litteratur. Även här tänker vi att 

terapeuternas arbetsområden kan tänkas spela in eftersom de av naturliga skäl ofta talade om 

de grupper eller den problematik de själva arbetade med. Dimensionen som vi benämnt 

patientfaktorer kan kopplas till vad Mollon skriver om personliga egenskaper. När metoderna 

ses som olämpliga är också relativt förenligt mellan litteraturen och terapeuterna. Litteraturen 

talar om mer komplex problematik och psykoser samt dissociativa tillstånd vilket också tas 

upp av en del terapeuter. Dock bör påpekas att terapeuternas svar på denna frågeställning är 

relativt spridda. Överensstämmandet är störst kring faktorn skepticism hos klienten. Vi tänker 

att detta inte är så konstigt då teknikerna kan uppfattas som kontroversiella och udda. Mollons 

hypotes om att teknikerna är mindre lämpliga vid behandling av fysiska övergrepp fick inget 

stöd i intervjustudien. Det kan delvis höra ihop med att terapeuterna inte alltid rör vid 

klienterna utan snarare instruerar dem att genomföra proceduren på sig själva. Det innebär då 

en tydlig skillnad i beröring. Vårt intryck är att några terapeuter tappar på klienterna, men att 

de flesta inte gör det. 

 

Uppfattningen om vilken bakgrund som är nödvändig för att arbeta med teknikerna vid 

traumatisering överensstämmer väl mellan litteratur och terapeuter. Vår åsikt är att 

psykologisk eller psykoterapeutisk bakgrund får ses som en förutsättning för behandling av 

traumatiserade patienter. Vi syftar på nödvändigheten att kunna göra en korrekt bedömning av 

klientens problem, med tanke på komplexiteten i problematiken, komorbiditet och eventuella 

personlighetsstörningar. Detta nämndes också av flera av våra respondenter. Vidare behövs en 

kunskap kring bemötandet av traumatiserade. Avsaknaden av psykologiskt kunnande får ses 

som en riskfaktor för att viktig information missas under utredningen. Därutöver riskerar man 

att inte identifiera och fånga upp det som kan komma upp under behandlingen. Trots att 

utredningsprocessen beskrivs som snabbare i TFT och EFT, tycks den vara central för en 

lyckad behandling. Vi ser det som ett ytterligare skäl till betydelsen av psykologisk kunskap 

för att avgöra vad som kan tänkas ligga bakom och höra ihop med en viss problematik.  

För teknikernas spridning och integrering bland psykologiskt och terapeutiskt utbildade bör 

dessutom utbildningarna ses över. Kravet på psykologisk eller psykoterapeutisk bakgrund för 

tillträde till kurser och utbildningar är att föredra i de fall dessa inriktar sig till behandling av 

psykiatrisk problematik. Med tanke på den påtalade enkelheten hos teknikerna är en 

förhoppning att eventuella framtida utbildningar medverkar till detta, då användandet av 

teknikerna hos personer som saknar psykologisk bakgrund tycks vara svår att reglera. 

Ansvaret för teknikernas spridning ligger också på grundarna och företrädarna, exempelvis 

vad gäller marknadsföringen av teknikerna som självhjälpsmetoder. Eventuell framtida 

forskning kan förhoppningsvis utröna effekten för olika problem och därmed öka kunskapen 

om när teknikerna är lämpliga respektive olämpliga. 
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Devich Navarro (1999) belyser en viktig aspekt angående tolkningen av Callahans uttalanden 

om TFT-modellen. Vår förståelse av Callahans uttalanden innefattar en osäkerhet kring vad 

han anser om upplösande av blockeringar. Vi är inte säkra på om han framhåller att TFT-

behandling är det enda sättet att lösa upp perturbationer och därmed åstadkomma varaktig 

förändring, men förstår att hans uttalanden kan tolkas på ett sådant sätt. Vilket som än är fallet 

reflekterar vi kring att TFT och EFT-modellerna troligen bör nyanseras en aning. Om 

teknikerna visar sig effektiva är det möjligt att modellerna stämmer till viss del. Det betyder 

dock rimligen inte att de förklarar all emotionell stress eller negativa emotioner. En möjlig 

utgångspunkt är att det istället handlar om påverkan på olika plan i jämförelse med body-

mind-connection-teorin och TCM. Som vi förstått TCM anser man inte att 

akupunkturstimulering är det enda sättet att åstadkomma förändring och påverka chi. 

Exempelvis örtmedicin ses som likvärdig i behandlingen av viss problematik. Gallo (2005) 

resonerar kring att olika metoder troligen behandlar eller påverkar energisystemet på olika 

sätt. Han tar visserligen upp energipsykologiska metoder som exempel, men hans uttalande 

kan i en vid tolkning även inkludera andra behandlingsformer. En terapeut gav uttryck för  

detta i sitt uttalande om energipåverkan i olika terapiformer. 

 

Angående TFT och EFT i mindre absoluta utformanden kan marknadsföringen av teknikerna 

kritiseras. Frågan om det är möjligt att ”ta bort” negativa emotioner är intressant ur flera 

synvinklar. I relation till affektteori är dessa upptäcker i så fall revolutionerande eftersom man 

hittills talat om även negativa emotioner som adaptiva och nödvändiga (Karlsson, 2007). Vi 

tänker att det är en viktig skillnad i att ta bort eller minska emotionella reaktioner jämfört med 

att ta bort själva emotionen. Att helt ta bort emotioner tror vi varken är möjligt eller 

funktionellt. Callahan och Craig är enligt vår uppfattning otydliga i denna fråga. Dessa 

påståenden bör nyanseras, för att inte placera teknikerna i facket pseudovetenskap.  

 

Förslag på framtida forskning 

I likhet med vad som framkommit på flera ställen i litteraturen är effektstudier av 

behandlingsteknikerna en nödvändighet för deras möjliga integrering inom den kliniska 

psykologin och psykiatrin. Vår uppfattning är att sådana studier även är nödvändiga för att 

möjliggöra en seriös diskussion kring teknikerna mellan anhängare och kritiker och andra 

intresserade. Forskningen bör inriktas på mer standardiserade former av behandlingarna, till 

exempel enligt algoritmer eller muskeltestning i TFT eller grundproceduren i EFT. Efter 

inledande effektstudier kan möjliga verkningsmekanismer undersökas. Det vore också 

intressant att använda resultaten från denna studie, exempelvis i en enkätstudie för att 

undersöka terapeuters upplevelser och erfarenheter kring de dimensioner och kategorier som 

framkommit. Det är möjligt att spridningen av svaren bland de olika kategorierna skulle ökat 

om alla dessa presenterats för respondenterna. Dessutom vore det intressant att undersöka 

tillämpningen av teknikerna lite närmare. Detta med tanke på hur teknikerna presenteras för 

klienterna, mer detaljerat om hur behandlingen genomförs, vem som utför själva tappingen 

samt hur omfattande behandlingen är och hur ofta klienterna uppmanas använda teknikerna på 

egen hand. Dessa aspekter har av utrymmesskäl inte undersökts i vår studie. Ett annat 

outforskat område som nämnts av respondenterna är användandet av metoderna bland utövare 

som saknar psykologisk bakgrund.  
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Avslutande kommentar 

Det allmänna intrycket av ämnet energipsykologi är spretande. Vår uppfattning är att området 

innefattar en mängd olika metoder och tekniker. Intervjuerna gav också uttryck för detta 

genom stor spridning i svaren. Olika terapeuter tycks dessutom ha sin egen tillämpning av 

teknikerna även om de utgår ifrån teknikernas grundmodeller. Att det handlar om ett nytt 

område med avsaknad av en gemensam förankring i metoderna avspeglas i våra resultat. 

Vårt bestående intryck är att området energipsykologi och teknikerna TFT och EFT bör göras 

föremål för ytterligare forskning. Kritikerna har i vår mening i flera fall skäl för sina åsikter 

om företrädarnas uttalanden som generaliserande och bristfälligt underbyggda. Trots det anser 

vi att det är för tidigt att avfärda teknikerna som pseudovetenskap. Det är tydligt att forskning 

saknas, men man borde i vetenskaplig anda invänta kontrollerade effektstudier innan man 

uttalar sig med säkerhet om att teknikerna inte har något att tillföra. Vi förstår några av 

terapeuternas synpunkter om att det viktiga är att behandlingarna fungerar och att klientens 

vinning är det mest centrala, men anser ändå att forskning är nödvändig. Det betyder inte att 

teknikerna inte kan användas kliniskt av terapeuter. Ett synsätt är att klinisk tillämpning är ett 

naturligt steg i utvecklandet av nya tekniker och metoder. För att pröva deras användbarhet 

bör de sedan ses över och studeras i forskningssammanhang. 
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B I L A G O R 

 

 

Bilaga 1- Informationsbrev till respondenterna 
 

Hej!                                                                                                             Stockholm 080218 

 

Vi har tidigare varit i kontakt med dig angående vår examensuppsats. Vi gör en kvalitativ 

studie av terapeuters upplevelser av metoderna Thought Field Therapy (TFT) och Emotional 

Freedom Techniques (EFT). I uppsatsen ingår också en forskningssammanställning. Vi har nu 

fått svar av ett flertal verksamma psykologer och psykoterapeuter inom området som är 

intresserade av att deltaga.  

 

Vi vill här ge dig ytterligare information kring inriktningen för vår uppsats. Genom att 

fördjupa oss i litteraturen och ta del av terapeuters erfarenheter vill vi öka vår förståelse kring 

metodernas modeller, processer och verkningsmekanismer. Intervjun kommer att handla om 

dina erfarenheter och upplevelser som terapeut. Vi är intresserade av hur du använder 

metoden vid traumabehandling och vad som ligger till grund för din tillämpning, samt vad du 

tycker att metoden tillför annan behandling.  All data kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt. I de fall citat från intervjuerna kommer att användas i uppsatsen sker det med 

ditt skriftliga godkännande.  

 

Som vi tidigare nämnt kommer intervjun ta cirka en timme och den kan ske på din arbetsplats, 

eller annan lämplig plats. Intervjun kommer att genomföras längre fram i vår. Vi tar kontakt 

med dig inom två månader för att boka en tid.  

 

Det har framkommit önskemål om förmedling av kontakt bland deltagarna. Om du som 

verksam psykolog/psykoterapeut är intresserad av att komma i kontakt med andra deltagare 

får du gärna meddela oss detta när vi ses. 

 

Vi är glada över ditt intresse och är tacksamma för din medverkan. Vi ser fram emot att träffa 

dig. 

 

Med vänlig hälsning, Cecilia Hjertner och Eila Brandeker Hausmann (psykologlinjen, termin 

10, Stockholms universitet) 

 

Psykologuppsats08@live.se 

 

070-xxxxxxx (Cecilia)   073-xxxxxxx (Eila) 

 

Handledare: Bo Sigrell, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

 

mailto:Psykologuppsats08@live.se
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Bilaga 2- Intervjuguide  

 

 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor: 

            

 Grundutbildning, psykoterapeutisk utbildning, privat/landsting 

 Hur länge har du använt metoden? (Hur kom du i kontakt med metoden?)  

 Vad har du för utbildning i metoden?  

 

Huvudfrågor: 

 

 Berätta hur du använder metoden för traumabehandling! (Vilka klienter arbetar du 

med?) 

 Hur har du använt metoden; som ensambehandling/i kombination? Kombination med 

vad? 

 Upplever du att metoden är effektiv?  

 När är den särskilt lämplig/olämplig? (Olika trauma/grad av traumatisering/ 

symptomgrupp/ komorbiditet/grupp av traumatiserade) 

 Vad är styrkan med metoden? (Vad tillför den annan behandling?) 

 Vad tror du är metodens verkningsmekanismer? 

 Vilka teoretiska modeller har du som utgångspunkt för din tillämpning av metoden? 

 En del kritiker talar om placeboeffekter som det verksamma i behandlingen. Vad anser 

du om det? 

 Vilken bakgrund anser du är nödvändig för att arbeta med metoden? 

 Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 3 – Dimensioner och underkategorier 

 

Dimension     Underkategori 

 

Upplever terapeuterna att metoderna är effektiva vid traumabehandling? 

 

Ja 

Mkt effektiva 

Ganska effektiva 

Effektiva i vissa fall 

Endast i specifika fall 

 

Nej 

Bristande effekt 

 

Vad tycker terapeuterna är styrkan med metoderna? 

 

Tidseffektiv 
Få behandlingstillfällen 

Kort utredningstid 

Kommer åt kärnan 

 

Mindre påfrestande 

Inget återupplevande 

Snabb ångestreducering     

 

Enkel      

Självhjälpsmetod 

Kan generaliseras 

 

När är de särskilt lämpliga? 

 

Vid ”enklare trauma” 
Single-event trauma 

Lägre grad av 

traumatisering 

 

Vid ”svårare” trauma 

Multiple-event trauma 

Högre grad av trauma 

Vid fysiska övergrepp 

 

Hög grad av ”fysiska symptom” 

med mkt: 

Sömnsvårigheter 

Muskelspänningar 

Ångestsymptom  
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Låg grad av ”fysiska symptom”   

med mkt: 

Sömnsvårigheter 

Muskelspänningar 

Ångestsymptom 

 

Vid mkt återupplevande 

Flashbacks 

Mardrömmar 

 

Vid mindre återupplevande 
 

Flashbacks 

Mardrömmar 

 

Med mindre verbala patienter 

Invandrare 

Barn/ungdomar 

 

När är metoderna inte lämpliga? 

 

Vid dissociativa tillstånd 

Inte alls 

Inte som 

ensambehandling 

 

Vid komplex PTSD 
Inte alls 

Inte som 

ensambehandling 

 

Vid fysiska övergrepp 
Våldtäkt 

Misshandel 

 

Personliga egenskaper 
Kön 

Ålder 

Neurotisk 

personlighetsorganisation 

Borderline 

personlighetsorganisation 

 

Används EFT och TFT som ensambehandling vid trauma, eller kombineras de med andra 

terapeutiska metoder? 

 

Ensambehandling 

Ja 

Nej 
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I kombination med 

KBT 

KPT 

PDT 

Hypnos 

EMDR 

Annan energipsykologisk 

behandling 

 

Vilka teoretiska modeller lutar terapeuterna sig mot i utövandet av metoderna? 

 

Psykologiska modeller 

Neuropsykologi 

Psykodynamisk teori 

Inlärningsteori 

Kognitiv teori 

 

Energiobalanser 

Tankefältsteorin 

(Callahan) 

Craig´s modell (EFT) 

TCM-meridianer/chi 

 

Hur förklarar terapeuterna verkningsmekanismerna vid traumabehandling? 

 

Balansering av energi 
Chi 

Bioenergi 

 

Patientens förväntningar 
Höga 

Låga 

 

Inlärning 

Exponering 

Kognitiv omstrukturering 

Comfort 

Intoning 

 

Ändring av perspektiv 

”Dual focus of attention” 

Acceptans 

 

”PDT” 
Avtäckande 

Förståelse 

Känslobearbetning 

Neuropsykologisk förändring 
Ökad serotoninhalt 

Subkortikal blockering 
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Bilaga 4- Reviderade dimensioner och underkategorier 

 

Dimension     Underkategori 

 

Upplever terapeuterna att metoderna är effektiva vid traumabehandling? 

 

Alla typer av interventioner 

Mkt effektiva 

Positiva effekter för det 

mesta 

 

Mkt effektiva 

Traumabearbetning 

Sekundära problem 

Förarbete 

 

Arbetat m trauma enstaka tillfällen 

(m metoden) 

Mkt effektiva 

Positiv effekt för det 

mesta 

 

Vad tycker terapeuterna är styrkan med metoderna? 

 

Effektiva 

Få behandlingstillfällen 

Kort utredningstid 

Kommer åt kärnan 

 

Mindre påfrestande 

Mindre återupplevande 

Snabb ångestreducering  

Snabb symtomreducering 

Ingen ångeststegring 

 

Enkel 

Självhjälpsmetod 

Strukturerad  

 

Fördelar för terapeuten 

Roligare 

Mindre påfrestande 

 

Frigörelse 

Av känslor 

Av blockeringar 

Symtomen försvinner 
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Delaktighet för patienten 

Gör ngt konkret 

Samarbete 

Empowering 

Respektfullt att ge 

verktyg 

Känsla av kontroll  

 

 

När är de särskilt lämpliga? 

 

Vid ”enklare” trauma 
Single-event trauma 

Lägre grad av 

traumatisering 

 

Vid ”svårare” trauma 
Högre grad av trauma 

Vid fysiska övergrepp 

 

Traumasymtom 
Flashbacks  

Ångest 

 

Traumatillstånd 
Akut stressyndrom 

PTSD 

 

Verbala faktorer 

Utan gemensamt språk 

Flickor e. våldtäkt 

 

Patientfaktorer 

Motiverade 

Aktiva  

Open-minded 

Psykiskt sårbara 

 

När är metoderna inte lämpliga? 

 

Vid dissociativa tillstånd 
Inte alls 

Inte som första 

behandling 

 

Vid komplex PTSD 
Inte alls 
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Inte som 

ensambehandling 

 

Patientfaktorer 

Skeptiska 

Låg självacceptans 

Asylsökande inför rätt 

 

”Psykiatrisk problematik” 

Borderline 

Psykotiska  

Behov av slutenvård  

Djupt deprimerade 

Svårt att fokusera 

”Låsta i sitt trauma” 

”Svårt att få kontakt” 

Svaga jagfunktioner  

 

Inte som ensambehandling 
Anknytningsproblematik 

Asperger 

Svagbegåvning 

 

Används EFT och TFT som ensambehandling vid trauma, eller kombineras de med andra 

terapeutiska metoder? 

 

Ensambehandling 
Övervägande 

Enstaka tillfällen 

 

I kombination med 
KBT 

KPT 

PDT 

Hypnos 

EMDR 

TAT 

Avslappningsträning 

Qi Gong 

Kroppsterapi 

Stödsamtal 

Existentiell terapi 

 

Vilka teoretiska modeller lutar terapeuterna sig mot i utövandet av metoderna? 

 

Psykologiska modeller 

Neuropsykologi 

Inlärningsteori 

Kognitiv teori 
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Energiobalanser 

Tankefältsteorin 

EFT-teorin 

TCM-teorin 

Kvantfysik 

 

 

Hur förklarar terapeuterna verkningsmekanismerna vid traumabehandling? 

 

Balansering 
Påverkan av energi 

Upplösning av 

perturbationer 

    

Terapeutens 
Energifält 

Tilltro till metoden  

Personlighetsvariabler 

 

Inlärning 
Exponering  

Kognitiv omstrukturering 

Intoning  

Psykoedukation 

 

Ändring av perspektiv 
Delad uppmärksamhet 

Acceptans 

 

”PDT” 
Avtäckande 

Förståelse 

Känslobearbetning 

Hållande 

Bekräftelse 

 

Neurofysiologisk förändring 
Limbiska systemet 

Aktiverar hjärndelar 

 

Comfort 
Avslappning 

Stressreducering  

 

 

 


