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                                            Förord 
 
Watzlawick et. al (1978) beskriver att så länge man söker lösningen på ett problem i 
dikotomin z och icke-z handlar det om en förändring av första ordningen, som egentligen 
är en pseudolösning då den inbjuder till ”alternativens illusion”. Formeln för en lösning 
av andra ordningen är ”inte z men heller inte icke-z”. För att använda psykodynamiska 
termer vore det att översätta det med medvetna- och omedvetna förändringar, eller 
uttryckt neurobiologiskt, signerade ena eller båda hjärnhalvorna. Den terapeutiska tanken 
i en interhemisfärisk aktivitet (aktivitet i båda hjärnhalvorna), är att den kan åstadkomma 
varaktiga förändringar av individens psyke (Schore, 2007). Frågan är bara hur man 
medvetet kan åstadkomma omedvetna förändringar. En hypotes är att använda sensorisk 
stimulering av båda hjärnhalvorna, till exempel genom att med ögonen följa en ljusslinga 
som rör sig från den ena sidan till den andra. Vi vill tacka Kris- och Trauma Centrum, 
som lät oss vara med i en studie om sensorisk stimulans på ihågkomst av ett obehagligt 
minne, i synnerhet Hans-Peter Söndergaard, docent och psykiatriker, Fredrik Garpe, leg. 
psykolog och Sabina Gusic, leg. psykolog. Tack! 
 
Ett stort tack riktas särskilt till alla medverkande i intervjuerna, för er uppriktighet och ert 
förtroende. Det är ni som har gjort uppsatsen möjlig. 
 
Stort tack också till handledare Gunnar Bohman, för ditt jobb, stöd och tålamod ”bland 
tulpaner, rosor och lökar...” 
 
Och Ann-Charlotte Smedler som fick oss på rätt spår! 
 
M-e, 
”Någonstans inom oss är vi alltid tillsamman,  
någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly   
Någonstans o någonstans... “ 
 
(Ur Erik Lindegrens Arioso) 
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            KARAKTÄRISTISKA DRAG VID IHÅGKOMST AV     
  OBEHAGLIGT MINNE UNDER SENSORISK STIMULERING 

Shabnam Goorani 
Ida Tomner 

 
Undersökningens syfte var att explorativt undersöka ihågkomst av ett 
obehagligt minne under en experimentsituation, samt hur experimentets 
betingelser kan påverka ihågkomsten. Tre olika betingelser för ihågkomst 
användes med avseende på olika former av sensorisk stimulering: 
bilaterala ögonrörelser, taktila stimulatorer och fokusering på en fast punkt 
på väggen. De två förstnämnda står för bilateral sensorisk stimulering. 
Efter experimentet intervjuades försökspersonerna (30 st) utifrån en av 
författarna utvecklad teorianknuten intervjuguide. Svaren på 
intervjufrågorna bearbetades kvalitativt med en induktiv tematisk analys, 
utifrån kategorier för att fånga olika svarssätt. Resultatet visar på olika 
svarskaraktäristika som framkommit av analysen, samt en tendens till 
distraktion på ihågkomsten i samband med bilaterala ögonrörelser. Inga 
överensstämmelser i påverkan på ihågkomsten mellan de två formerna av 
bilateral sensorisk stimulans kunde påvisas.   

 
 

Obearbetade traumatiska minnen kan ge sig till känna som olika former av besvär såväl 
kroppsliga som kognitiva. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en 
behandlingsmetod för traumatiska minnen och deras psykologiska konsekvenser. EMDR 
utvecklades 1987 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro, som upptäckte ett 
samband mellan spontana snabba ögonrörelser och en minskning av störande känslor i 
samband med traumatiska minnen. Under de kommande åren utvecklades upptäckten till 
en systematisk psykoterapeutisk behandlingsmetod, EMDR. Men vad som specifikt gör 
metoden verksam är ovisst (Bergh Johannesson, 2007). Nedan redovisas bakomliggande 
hypoteser i form av bilateral sensorisk stimulering och interhemisfärisk aktivitet, som 
avslutningsvis knyts ihop i en problemformulering. 

                                          1. Teori 
                                          
                                    1.1 Minnet som system 
 
Implicit och explicit minne 
Ett sätt att betrakta minnet, är att dela in det i två system; implicit och explicit minne. 
Enligt det synsättet består det implicita minnet av processer rörande emotioner, beteenden 
samt perceptioner. Dessa processer är aktiverade vid födseln och sker via kopplingar som 
inte kräver medveten (fokal) uppmärksamhet vid inkodning av minnet. Det gör att 
känslan av att minnas något inte infinner sig vid ihågkomst av ett implicit minne, det sker 
med andra ord omedvetet. En form av det implicita minnet är mentala modeller av 
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upplevelser, eller så kallade scheman. De är generaliseringar med vars hjälp hjärnan 
sorterar inkommande information, som vi drar slutsatser utifrån. De säger något om hur 
vi upplever oss själva. Eftersom de är implicita ligger de utanför det medvetna 
processandet, men ger sig till känna då exempelvis ett beslut ska fattas (Siegel, 1999). 
 
Det explicita minnet kräver däremot fokal uppmärksamhet och utvecklas efter det första 
levnadsåret. Det innebär att före ett års ålder är endast det implicita minnet tillgängligt. 
När individen minns explicit innebär det en medveten ihågkomst. Det explicita minnet 
brukar delas in i en semantisk (faktamässig) del och en episodisk (autobiografisk) del. 
Den episodiska minnesformen är unik för att den ger individen en upplevelse av sig själv 
i tid och rum. Det episodiska minnet processas av flera regioner i hjärnan samtidigt och i 
takt med mognaden av dessa grundläggs utvecklingen av ett självmedvetande (Siegel, 
1999). 
 
                      1.2 Episodiskt minne och interhemisfärisk aktivitet 

Episodiskt minne och ögonrörelser 
Studier, däribland av Christman och Propper (2001), visar att explicit ihågkomst av 
episodiskt minne underlättas av ökad interaktion mellan de två hjärnhalvorna. I en studie 
visades att vänsterhänthet, en egenskap som associeras med ökad interhemisfärisk 
interaktion, hänger samman med högt resultat på test för ihågkomst av episodiskt minne. 
I ett annat experiment manipulerades inter-och intrahemisfäriskt processande (aktivitet 
mellan- respektive inom varje hjärnhalva) genom att det växelvis presenterades input för 
antingen ett eller olika visuella fält i hjärnan. Ökat episodiskt minne var associerat med 
input som visades för båda hjärnhalvorna, medan det semantiska minnets kapacitet hörde 
ihop med presentation för den ena hjärnhalvan. Samma tendens går att spåra hos patienter 
som har genomgått operation där de två hjärnhalvorna särats på. Det vill säga de uppvisar 
ett försämrat episodiskt minne, men ett oförändrat semantiskt minne (Christman, et al, 
2003).  
 
Bilaterala ögonrörelser, där ögonen rör sig från den ena sidan till den andra, aktiverar 
motsatt hjärnhalva. Laboratorieundersökningar i samband med perceptuella tester visar 
att 30 sekunders bilaterala ögonrörelser reducerar effekten av assymetri mellan 
hjärnhalvorna. Vidare har mätning av elektrisk hjärnaktivitet (elektroencefalografi, 
förkortat EEG) visat på överensstämmande aktivitet i de två hjärnhalvorna i uppgifter 
som kräver att båda hjärnhalvorna aktiveras, så som vid uppgifter som kräver två händer, 
till skillnad från enhandsuppgifter. Interhemisfäriskt EEG ökar dramatiskt från 2 till 7 års 
ålder, vilket hänger samman med utvecklingen av en del av hjärnan som kallas corpus 
callosum. Det betyder att interhemisfärisk interaktion underlättas av interhemisfärisk 
aktivitet, via corpus callosum. Kopplingen mellan sådan interaktion och bilaterala 
ögonrörelser har visat sig i studier där hjärnaktivitet har mätts under REM-sömn (Rapid 
Eye Movement), den del av sömnen som karakteriseras av ögonrörelser. Under denna 
sömn ökar ett samstämmigt EEG, vilket antas bero på de horisontella ögonrörelserna. Det 
är ur detta som hypotesen kring ögonrörelsernas påverkan på hjärnhalvornas aktivitet och 
interaktion har fötts, som i sin tur hänger samman med ökad förmåga till ihågkomst av 
episodiska minnen (Christman, et al. 2003).  
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I ett försök att testa ögonrörelsernas effekt på episodiskt minne gjordes två experiment. I 
det ena testades 280 (högerhänta) studenters förmåga att minnas ord som presenterats för 
dem, dels genom igenkänning (episodiskt minne) dels genom ordfragment (implicit 
minne). Försökspersonerna delades in i 5 olika ögonrörelsebetingelser; inga ögonrörelser, 
horisontella och mjuka, horisontella och sackadiska, vertikala och mjuka samt vertikala 
och sackadiska. Varje betingelse delades i två, där episodiskt- och implicit minne testades 
dels i igenkänning, dels i ordfragment. Hypotesen var att minnesförmågan för episodiskt 
minne skulle öka med horisontella sackadiska ögonrörelser, då dessa aktiverar båda 
hjärnhalvorna. Resultatet visade stöd för hypotesen, vilket ledde fram till försök nummer 
två. Den här gången testades 40 (högerhänta) försökspersoner. De fick i uppgift att under 
en begränsad tid beskriva ovanliga händelser så detaljerat som möjligt. De testades sedan 
i sin förmåga att minnas dessa händelser. I stället för en betingelse utan ögonrörelser fick 
hälften av försökspersonerna se en stillastående cirkel som ändrade färg, det vill säga viss 
form av sensorisk stimulans, medan den andra hälften fick se en likadan cirkel som fick 
ögonen att röra sig sackadiskt. Även detta experiment gav stöd för hypotesen att det 
episodiska minnet förbättras med sackadiska ögonrörelser (Christman, et al, 2003).  
 
Det bör understrykas att bilaterala ögonrörelser inte direkt innebär interhemisfärisk 
interaktion, eftersom det bygger på indirekta samband (Christman et al. 2004). Men 
växelvis bilateral stimulering, som ögonrörelser, ljud eller beröring, förefaller kunna 
skapa ett avslappnat tillstånd i systemet för informationsbearbetning. Detta skulle kunna 
skapa förutsättningar för nya tankar och perspektiv (Bergh Johannesson, 2007) 
 
Episodiskt minne och kognitiva processer  
Trots ovanstående försök att visa på interhemisfärisk aktivitet och förbättrat episodiskt 
minne, är det inte helt klarlagt på vilket sätt detta interagerar med kognitiva processer. 
Till exempel delas ihågkomst av minnet in i två förmågor, dels igenkänning, dels 
återskapning. Dessa har sin grund i två olika kognitiva processer, den ena matchar 
inkommande stimuli mot inkodat material, den andra återskapar bearbetad eller associativ 
information kopplat till stimulit. I en studie genomfördes två olika experiment för att testa 
bilaterala ögonrörelsers effekt på dessa två processer. I det första experimentet deltog 96 
försökspersoner uppdelade på hälften i två olika test, som i sin tur slumpmässigt delades 
in i tre olika betingelser (bilaterala ögonrörelser, vertikala ögonrörelser och inga 
ögonrörelser). I det ena testet mättes graden av ihågkomst i form av att komma ihåg- 
respektive känna igen responser, i förhållande till ord som presenterats för dem. I det 
andra mättes förmågan att minnas ordpar, och därmed graden av associationsrikedom. 
Resultatet från det första experimentet visade att de som genomgått bilaterala 
ögonrörelser hade bättre resultat på förmågan att komma ihåg och att associera, men 
oförändrat vad gäller förmågan att känna igen. Med andra ord hade de bilaterala 
ögonrörelserna effekt på försökspersonernas möjlighet att minnas bearbetat material. Det 
andra experimentet gick ut på att mäta förmågan att minnas den situation där minnet 
kodats in. Samma antal försökspersoner som i det första experimentet delades i två 
grupper, där de skulle minnas antingen den färg (intrinsic kontext) eller plats (extrinsic 
kontext) som ord hade presenterats för dem, i de tre olika betingelserna. Resultatet går i 
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linje med det första experimentet, då de som fått bilaterala ögonrörelser kom i håg både 
fler intrinsic- och extrinsic detaljer från inkodningstillfället. Förutom teorin om 
interhemisfärisk aktivitet och dess ökade interaktion mellan inkodning och ihågkomst kan 
resultatet från studien förklaras med den så kallade production-monitoring hypotesen. Det 
vill säga den vänstra hjärnhalvan genererar modeller för operationer, medan den högre 
verifierar och praktiserar operationerna. Uppgifter som kräver ihågkomst av associationer 
och kontext kräver interaktion mellan produktion och verkställning, det vill säga vänster 
och höger hjärnhalva (Parker, et al. 2008).  
 
Affektreglering och känslomässig tillgänglighet 
För att individen ska kunna känna sig trygg att utsätta sig för nya erfarenheter har hon 
behov av att simulera framtida händelser utifrån sina tidigare upplevelser. Den tanken 
presenteras i hypotesen om constructive-episodic-simulation, som säger att ett och samma 
system i hjärnan är aktiverat såväl när en individ minns, som då den föreställer sig något i 
framtiden. Magnetkamerastudier har visat att detta system verkar interhemisfäriskt, vilket 
stödjer teorin om att interaktion mellan höger och vänster hjärnhalva behövs för att skapa 
en helhet mellan dåtid och framtid. Detta genererar det unika och personliga i det 
episodiska minnet. Grad av personlig koppling samt förmåga att leva sig in i minnet, till 
skillnad från att betrakta det utifrån, säger därför något om kvaliteten i det episodiska 
minnet. Det har visat sig att det finns individuella skillnader i förmågan att minnas och 
föreställa sig framtida händelser (Addis, et al, 2008). Det som avgör är individens 
förmåga till affektreglering (Shore, 2007).  
 
Detta utgör grunden i psykodynamiska anknytningsteorier, och det så kallade ”good-
enough mothering”, det vill säga betydelsen av att barnet ges utrymme att i egen takt få 
genomleva sin frustration. Barnet kan därmed skapa sig egen erfarenhet av att kunna stå 
ut med obehag, och hitta möjlighet att relatera till det, där nuet kan övergå i en framtid 
(Winnicott, 1993). Det genererar en känsla av kontroll över sig själv, som gör det lättare 
att hantera sina upplevelser. För att möjliggöra utvecklingen av ett stabilt eller mobilt 
själv (kärnsjälv) behövs en trygg anknytning mellan vårdgivaren och barnet. Erfarenheter 
av traumatisering i förhållande till vårdgivaren påverkar barnets anknytningstrygghet och 
känsla av sitt själv negativt (Shore, 2007). I barnets första anknytning, det vill säga den 
anknytning som skapas mellan spädbarnet och vårdgivaren läggs grunden för barnets 
förmåga till affektreglering, som hos barnet internaliseras icke-verbalt (Shore, 2007).  
  
Enligt det psykodynamiska synsättet avspeglas det känslomässiga förhållningssättet i 
personens berättelse om sig själv och sina minnen (Sigrell, 2000). Enligt hypotesen om 
constructive-episodic-simulation skulle det innebära att ju större möjlighet till personlig 
helhet i förhållande till sina upplevelser personen uppvisar, desto större sannolikhet för 
interhemisfärisk aktivitet. Enligt psykodynamisk teori och modern neurobiologisk 
forskning skulle denna aktivitet visa sig i förmågan att hantera sina affekter, och öka 
möjligheten till en känslomässig tillgänglighet i förhållande till sig själv och sitt 
berättande (Shore, 2007).  
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Dialektisk  konstruktivism och kroppslig tillgänglighet 
Enligt dialektisk konstruktivisim existerar det pågående dialektik mellan två flöden av 
medvetenhet. Dessa två flöden kan benämnas som dels förklarande, dels direkt 
upplevande. Det som menas är att människan konstruerar genom en kontinuerlig process 
sin upplevelse av verkligheten, vilket betyder det medvetna, reflexiva och avsiktliga som 
karaktäriserar tänkandet samt den automatiska, direkt emotionellt upplevande processen 
som är kännandet. Syntesen av dessa två flöden är det konstruktiva nyskapandet, som är 
nödvändigt för att förändringar skall ske inom individen. Det sker med andra ord en 
omorganisering av individens minne, det vill säga från att tidigare varit lagrat utan 
inbördes kontext till att bli strukturerat och mer detaljrikt (Algotsson, 2004). Syntesen är 
att likna vid det som sker vid interhemisfärisk aktivitet. När minnen inte lagras på 
semantisk nivå framkallas de oftast med hjälp av visuella eller somatiska sensationer, på 
grund av att det inte skett en sammanslagning av individens tänkande och kännande 
(Algotsson, 2004).  
 
                                    1.3 Trauma och ögonrörelser 
 
Ögonrörelser som en form av bilateral sensorisk stimulering 
Fokal uppmärksamhet verkar vara nödvändigt i informationsprocessandet av det explicita 
minnet. Bilaterala ögonrörelser verkar genom interhemisfärisk aktivitet öka denna fokala 
uppmärksamhet. Detsamma gäller annan form av bilateral sensorisk stimulans, som har 
med hörseln eller känseln att göra. Hittills finns inga direkta underlag för att det specifikt 
är ögonrörelser som har den stimulerande effekten. Det kan också handla om en mer 
generaliserad effekt eller ha med igångsättandet av en emotionell respons att göra. Under 
den bilaterala sensoriska stimulansen har många patienter rapporterat ett avslappnat 
tillstånd, karaktäriserat av lugna sensationer. Medan sensorisk stimulans som inte 
innefattar aktivering av de båda hjärnhalvorna inte leder till samma fokuserade 
uppmärksamhet eller lugn. Omkodning av ett obehagligt minne i lugn miljö ger avtryck i 
det som rekonstrueras, och kan därmed lättare integreras (Siegel, 1999). 
 
EMDR och PTSD 
Teorierna om de bilaterala ögonrörelsernas effekt på minnet ligger till grund för tekniken 
kring EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en behandlingsform 
som utvecklats för obearbetade trauman. Eftersom det episodiska minnet (inkodning och 
ihågkomst) antas vara uppdelat i de två hjärnhalvorna bör båda aktiveras, så att det minne 
som plockas fram kan bearbetas. Vad som vidare har registrerats är att den del av sömnen 
som är förknippad med ögonrörelser (REM-sömn) är nödvändig för en sammansättning 
av minnen, då emotionella element av minnet vävs samman med tematiska delar så att det 
kan integreras. Obearbetade minnen kan vara ett hinder i denna sammanslagning. Det 
visar sig i exempelvis störd REM-sömn, med förekomst av mardrömmar. Traumatiska 
erfarenheter påverkar hjärnans förmåga att ta hand om stressande upplevelser, genom att 
inkodningen av data försämras. Det innebär en obalans som hjärnan försöker 
kompensera, vilket leder till ökad stresshormonutsöndring, som i sin tur försämrar 
kapaciteten i många av hjärnans system. Följden blir att explicita minnesprocesser 
försämras, medan den implicita inkodningen förblir intakt och fungerar som ett isolerat 
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känslominne. En aktivering av de två systemen skulle dock kunna frigöra det och 
möjliggöra bearbetning (Siegel, 1999). Enligt DSM IV (Pilgrim Press, 2002) 
räknas posttraumatisk stressyndrom (PTSD) som en diagnos där obearbetade trauman ger 
sig till känna. PTSD karaktäriseras, enligt DSM  IV, av tre primära kluster av symptom: 
(1) återupplevelse av det ursprungliga traumat (kluster B, mardrömmar, flashbacks, 
påträngande tankar relaterade till traumat), (2) undvikande av påminnelser om traumat 
(kluster C undvikande av traumarelaterat stimuli eller restriktiva affektiva uttryck) och 
(3) hyperarousal (kluster D ihållande symptom på överspändhet, irritabilitet eller 
sömnsvårigheter). Vid allvarligare händelser tycks traumatiska minnen – åtminstone 
delvis – inte bli integrerade i ett bredare nätverk. Detta kan möjligen leda till en 
förvrängning i varseblivning, känslor och reaktioner på stimuli som associeras med den 
med den traumatiska händelsen. Det är i det avseendet EMDR har visat sig effektiv i 
behandling av PTSD (Bergh Johannesson, 2007).  
 
Verksamma faktorer i bilaterala ögonrörelser  
Den bilatera ögonstimuleringen utgör fas 4-6 av totalt åtta faser som ingår i en 
standardiserad EMDR-behandling. Det råder motstridigheter inom den aktuella 
litteraturen huruvida den bilaterala sensoriska stimuleringen är behövlig vid 
omstrukturering av tidigare minnen eller inte (Darnell et al, 2007 ). En teori är att den 
bara behövs vid exponering av de traumatiska minnena (Algotsson, 2004). I en studie 
utförd av Shapiro (1989) har man inkluderat 22 frivilliga undersökningsdeltagare som 
besvärats av traumatiska minnen. Försökspersonerna har slumpmässigt indelats i två 
grupper där den ena gruppen erhållit placebo-behandling och den andra exponering av 
sina obehagliga minnen tillsammans med ögonrörelser. Båda grupperna har matchats i 
form av exponering av det traumatiska minnet. Resultatet har givit klara indikationer på 
att en session av exponering tillsammans med ögonrörelser är effektiv i behandling av 
minnen kopplade till trauman och förändring av försökspersonens kognitiva bild av den 
individuella situationen (Shapiro, 1989). En produkt av de nämnda förändringarna blir att 
det episodiska minnet konsolideras. Det innebär att material som återberättats från 
tidigare minnen får en mer sammanhängande och integrerad karaktär (Darnell et al, 
2007).  
 
                               2. Problemformulering 
 
Det råder oenigheter om EMDR:s verkningsmekanismer. Då vissa tror starkt på metodens 
effektivitet på främst traumatiserade patienter, avfärdar andra metoden och menar att den 
bilaterala sensoriska stimuleringen (auditiv, sensorisk eller via ögonrörelser) är en 
overksam behandlingsingrediens (Greenwald, 1996). Dock finns det inga entydiga 
forskningsresultat som tydligt talar till fördel för dem som förespråkar metoden, och inte 
heller för dem som ifrågasätter den. I alla händelser är den eventuella 
verkningsmekanismen ännu oviss. 
 
Studie vid Kris- och Trauma Centrum, Stockholm. 
För att få ökad kunskap i denna fråga har en studie initierats vid Kris- och Trauma 
Centrum, Stockholm, angående bilateral sensorisk stimulering på ihågkomsten av ett 
obehagligt minne hos friska försökspersoner. Tre olika betingelser av sensorisk 
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stimulering studerades med 12 försökspersoner i varje. Betingelserna var: att titta på en 
fast punkt på väggen, hålla en vibrerande taktil stimulator med vänster och höger hand 
eller med ögonen följa en ljusslinga som rör sig från den ena sidan till den andra. Under 
tiden fick personen tänka först på ett obehagligt och därefter på behagligt minne och 
rangordna dess obehag/behag på en skala 0-10. Fysiologiska reaktioner i form av 
hudkonduktans, fingertemperatur, andningsfrekvens och hjärtfrekvens mättes. Syftet var 
att dessa mätningar tillsammans med den subjektiva skattningen skulle identifiera 
skillnader från en betingelse till en annan vad gäller ihågkomst av det obehagliga minnet. 
(Det behagliga minnet fungerade som stöd för försökspersonen att minnas det obehagliga, 
och användes inte i analysen.) Frågan var om sensorisk stimulering i form av 
ögonrörelser skulle utmärka sig från annan stimulans (Unger, 2008). Det centrala för 
undersökningen var att fysiologiska reaktioner användes som indikator på förändringar i 
ihågkomsten (Unger, 2008).  
 
En annan fråga som väcktes i samband med experimentet är i vad mån och på vilket sätt 
de olika betingelserna påverkade försökspersonernas upplevelse av att minnas det 
obehagliga minnet. Fokus i frågan ligger huruvida bilateral sensorisk stimulering 
(bilaterala ögonrörelser och taktila stimulatorer) urskiljer sig från annan sensorisk 
stimulering (fokusering på en punkt på väggen).  
  
                                  2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att explorativt undersöka hur ihågkomst av ett obehagligt minne 
under en experimentsituation kan te sig, och hur experimentets betingelser kan påverka 
ihågkomsten av ett obehagligt minne. Det har genererat frågeställningarna:  
 
1. Vilka karaktäristiska drag kan identifieras vid ihågkomsten av det obehagliga minnet?  
 
2. Går det att finna skillnader i karaktäristika mellan tre olika former av sensorisk 
stimulering vid ihågkomst: bilaterala ögonrörelser, taktila stimulatorer och fokusering på 
en fast punkt på väggen?  
 
                                                     3. Metod  
 
                                             3.1 Design 
 
Undersökningsdeltagare 
Information om försöket förmedlades via Psykologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. Undersökningen omfattade totalt 36 försökspersoner (26 kvinnor och 10 
män), varav sex stycken uteslöts ur intervjuundersökningen (6 kvinnor) då de fungerade 
som pilotintervjudeltagare. Deltagarna i studien bestod av studerande vid Psykologiska 
Institutionen och har som ersättning för sitt deltagande antingen erhållit obligatorisk 
undersökningstid eller biocheckar. Av etiska skäl erbjöds alla undersökningsdeltagare 
möjligheten att samtala med experimentledaren, legitimerad psykolog, om 
undersökningen inneburit psykisk påfrestning. Information om anonymitet och 
tystnadsplikt gavs innan intervjun genomfördes, samt att all information på banden 
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raderas efter transkribering. Även ett screeningmoment föregick, med syfte att exkludera 
deltagare med för hög emotionell oro och förekomst av PTSD-symptom. Fyra personer 
exkluderades från undersökningen på grund av screeningförfarandet, varav tre personer 
på grund av PTSD-symtom. Dessa erbjöds behandling på Kris- och Traumacentrum, och 
ersattes med fyra andra personer. I undersökningen ingick således 30 försökspersoner.  
 
Material 
För att få tillgång till upplevelsen av att återkalla ett obehagligt minne intervjuades 
försökspersonerna utifrån en, för denna undersökning utarbetad, intervjuguide (se bilaga). 
Enligt tidigare forskning och aktuella teorier (se 1.Teori) så anses ihågkomsten innehålla 
kognitiva, känslomässiga och kroppsliga komponenter. Intervjuguiden utformades efter 
motsvarande tre frågeområden. Dock kunde vissa frågor röra enbart ett frågeområde, 
medan andra frågor kunde ge svar som berörde fler områden.  
Några frågor var riktade mot experimentet för att undersöka en eventuell förändring av 
ihågkomsten under experimentets gång. Det gäller de sista frågorna i den bifogade 
intervjumallen, samt frågan om upplevelsen av förvirring och overklighet. Den 
sistnämnda ansågs ge information om intervjupersonens närvaro i situationen med 
avseende på dissociation. Det vill säga förmågan att känslomässigt distansera sig från 
obehaget genom att förneka dess existens, ofta förekommande vid PTSD-symptom 
(Sigrell, 2000). Formuleringen av frågorna och dess turordning gjordes för att följa med 
och stimulera intervjupersonens berättande, utifrån principen att börja brett och ytligt för 
att sedan fördjupa.   
 
Procedur 
Undersökningen var indelad i tre etapper med en inledande screening, därefter 
experiment och i slutändan intervju. Vid screeningen ombads intervjupersonerna fylla i 
ett antal självskattningsformulär; Hopkins Symptom checklist (HSC-25-S), som screenar 
för oro och ångest, PTSD-checklist-C (PCLC), Checklista för livshändelser (Deykin, et. 
al) och Dissociationsskalan (Körlin, 2005). De två förstnämnda tjänade som 
screeningsformulär, där deltagare vars resultat var över kritiska värden exkluderades från 
undersökningen. De två sistnämnda användes för att underlätta tillbakablick av minnet 
samt mäta graden av dissociation (känsla av overklighet). Hopkins Symptom checklist 
(HSC-25-S) (Derogatis, 1974) screenar för allvarlig emotionell oro och depression. De tio 
första frågorna är relaterade till ångest, medan de femton sista mäter depressiva symptom. 
Varje fråga innebär en skattning av specifika symptom där skalan är ”inte alls”, ”något”, 
”måttligt” och ”extremt mycket”. Två kvoter kan beräknas; en total kvot som mäter 
allvarlig emotionell oro och en kvot för depressiva symptom. I den aktuella studien 
användes enbart den totala kvoten. PTSD-checklist-C (PCLC) (Blake, et al., 1995) är en 
skala på 17 frågor om PTSD-symptom. En total poängsumma beräknas som kan variera 
från 17 till 85, där det kritiska värdet för diagnosen PTSD är 50. Då symptom på PTSD 
och allvarlig emotionell oro påverkar tillgängligheten till det obehagliga minnet användes 
HSC-25-S och PCLC som screeningsförmulär. 
 
Inför experimentet blev försökspersonerna slumpmässigt indelade i tre olika subgrupper 
för att motsvara de tre betingelserna: bilaterala ögonrörelser, taktila stimulatorer och att 
titta på en fast punkt på väggen. Samtidigt uppmanades försökspersonerna att tänka på ett 
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obehagligt respektive behagligt minne (för mer detaljerad beskrivning av experimentet, se 
vidare under Studie vid Kris- och Trauma Centrum, Stockholm, ovan).  
Mätningarna som gjordes under undersökningen bestod dels av försökspersonernas 
subjektiva skattningar av obehag (Subjective Units of Distress, SUD) på en elvagradig 
skala (0-10), dels av fysiologiska mätningar med en registrering/sekund; 
Fingertemperatur mättes med en termistor (typ av resistor) fasttejpad på den ena handens 
lillfinger. Hudkonduktans i form av transpirering togs upp via elektroder fästade vid lång- 
respektive ringfinger. Hjärtfrekvens noterades genom elektroder placerade på vardera 
handleden, samt på skallbenet bakom vänster öra. 
Genom en näskateter placerad i vänstra näsborren mättes koldioxidhalten i 
utandningsluften och därigenom andningsfrekvensen. Syremättnaden i blodet mättes av 
en fotometrisk sensor på långfingret. Utifrån de subjektiva skattningarna och de 
fysiologiska registreringarna beräknades effekten av betingelserna (Unger, 2008). 
  
Efter genomfört experiment intervjuades de medverkande av författarna utifrån en 
gemensam intervjuguide (se bilaga). Intervjuerna gjordes individuellt, med samma antal 
intervjuer per intervjuare. Intervjuarna var blinda för betingelserna vid intervjutillfället. 
Intervjun varade i cirka 15 minuter. Intervjuerna genomfördes i ett intillliggande rum till 
experimentet, där screeningsformulären inledningsvis ifylldes. Intervjupersonen visades 
in i rummet av experimentledaren direkt efter avslutat experiment och togs emot av 
någon av författarna. 
  
                                            3.2  Analys 
 
Databearbetning 
Den aktuella intervjustudien är kvalitativ och resultatet har baserats på en kvalitativ- 
tematisk analysmetod, en analysform som skapar struktur genom olika teman. Metoden 
kan bestå av två processer; induktiv- respektive teoristyrd-tematisk analys. I induktiv-
tematisk analys uppstår teman utifrån data som insamlats medan den teoristyrda-analysen 
utgår från teorier eller tidigare forskningsresultat på materialet (Langemar, 2008). Denna 
studie bygger på en induktiv metod, då de teman eller kategorier som används har 
uppstått via intervjupersonernas svar. 
 
Intervjuerna transkriberades av författarna, uppdelade på hälften var mellan sig, där de 
som intervjuats av den ena transkriberades av den andra och vice versa. Det 
transkriberade materialet lästes igenom flera gånger enskilt av författarna för att minska 
sannolikheten för influenser från medförfattaren, och för att behålla den individuella 
helhetsbilden så intakt som möjligt. Intervjudeltagarna var till början given en siffra 
baserat på den ordning som individen blivit intervjuad och den betingelse som denne fått 
under experimentet. För att säkerställa intervjuledarnas ovetskap inför den informationen 
omvandlades siffrorna slumpmässigt till bokstäver som ett sätt att avkoda materialet. Då 
betingelsen av en slump nämndes av intervjupersonen under intervjun, markerades 
uttalandet med ett X i det transkriberade materialet, eller uteslöts helt. 
 
För att besvara frågan vad som karaktäriserar ihågkomsten av det obehagliga minnet 
genomfördes en analys av samtliga svar som intervjupersonerna givit, i enlighet med en 
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induktiv-tematisk analysmetod (Hayes, 2000). Det vill säga en minsta gemensamma 
nämnare i svaren identifierades, så att dessa kunde bilda kategorier att analysera 
intervjuerna efter. Identifieringen gjordes gemensamt av författarna, efter det att den 
enskilda genomläsningen var gjord. Analysmetoden kallas lodrät då varje intervju 
struktureras för att matcha syfte och frågeställningar (Thomsson, 2002). Den lodräta 
analysen genererade kategorier som intervjuerna sedan kunde kategoriseras efter, det vill 
säga analysmetoden blev vågrät då en gemensam kategorisering ”skär tvärsigenom” alla 
intervjuer (Thomsson, 2002). Utifrån funna kategorier analyserades intervjuerna enskilt 
av författarna, varefter analyserna jämfördes sinsemellan. Författarna enades då kring 
olika svarstyper inom varje kategori. Vid analysen behöll författarna information 
angående från vilka intervjuer olika svarstyper härrör, för att kunna sammanfatta 
tendenser i intervjusvaren. Därmed kunde också frågan om skillnader i karaktäristika hos 
ihågkomsten vid experimentets tre olika betingelser besvaras. 
 
                                        4. Resultat 
 
              4.1 Vad karaktäriserar ihågkomsten av det obehagliga    
                    minnet och kan man finna skillnader i karaktäristika   
                    mellan tre olika former av sensorisk stimulering vid  
                                                   ihågkomst? 
 
Karaktäristika för ihågkomsten av det obehagliga minnet har analyserats kvalitativt. 
Nedan presenteras kategorierna var för sig, och de svarstyper som funnits inom varje 
kategori.  
Svarstyperna illustreras med valda citat från en eller flera intervjuer. Citat där 
experimentets betingelse har nämnts har markerats med ett X. För att säkerställa 
intervjupersonernas anonymitet har citaten i bland förvrängts, vad gäller exempelvis årtal 
och detaljer. 
Individerna som svarat enligt funnen svarstyp redovisas, liksom den betingelse som varje 
individ har varit med om, enligt följande: 
Bilaterala ögonrörelser; Grupp 1 = S, C, J, P, L, A, F, V, T, G 
Taktila stimulatorer; Grupp 2 = Lm, Dc, N,  E, I, O, D, U, Ef, Ä 
Fast punkt på väggen; Grupp 3 = Q, Ab, M, H, W, K, Ö, B, Å, Fk 
(Grupp 1 och grupp 2 representerar bilateral sensorisk stimulering) 
 
Kategori 1: Generell upplevelse av ihågkomsten 
Till en början tillfrågades intervjupersonerna om hur det var att minnas det mest 
obehagliga de varit med om. Svaren präglas av spontanitet och fångar den allmänna 
uppfattningen kring ihågkomsten. Tre typer av svar identifierades: 
 
Svårighet att minnas  på grund av obehag:  
Man upplevde att det var lite konstigt och obekvämt att minnas under experimentet. 
Gemensamt var ett upplevt motstånd att framkalla det obehagliga minnet. Till det hör 
även de subjektivt upplevda hindren att komma förbi motståndet, och erinra sig 
händelsen. Sådana svar återfinns i intervjuerna;   
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Grupp 1: A, T, G, Grupp 2: Dc, E, Ä, O, Grupp 3: H, W, M, Ö  
 
En individ ur grupp 3 beskriver sitt motstånd: 
“Det var ganska svårt faktiskt att plocka fram det obehagliga minnet i den situationen. 
Jag gjorde så gott jag kunde, men jag kunde inte hamna helt i det...för ja...Det var lite 
svårt. Det var inte så svårt att hitta ett positivt minne och gå in i det. Det var inte alls lika 
svårt”.  
 
Svårighet att minnas på grund av experimentet: 
En upplevelse av att det kändes konstruerat nämndes, där till exempel prestationskrav 
kunde komma in i bilden. Generellt finns en upplevelse av distraktion, som av 
intervjupersonen uppfattas frustrerande. En förstärkning av frustrationen visar sig komma 
av att distraktionen är betingad till experimentet. Det förmedlas genom 
intervjupersonernas begränsade förmåga att kontrollera situationen, i jämförelse med om 
distraktionen eller motståndet kommer av inre, subjektiva faktorer.  
Detta sätt att svara omfattar intervjuerna;  
Grupp 1: S, C, J, V, Grupp 2: Ef , Grupp 3: Ab, Q 
 
En person från grupp 1 citeras: 
“Mmmm, jag upplevde nog att det var svårt att fokusera på minnet...””... så jag vet inte 
om jag lyckades till hundra procent. Men jag försökte. Men jag har inte direkt varit med 
om nåt riktigt riktigt obehagligt i mitt liv heller...jag hoppas det blir så. Men det var 
ingen fara för min del” 
 
Inga svårigheter att minnas det obehagliga minnet: 
Det finns också svar som innebär att det inte hade upplevts vara några problem för 
individen att minnas, trots det obehag som var kopplat till minnet. Individerna kunde 
identifiera obehagskänslan som aktualiserades i samband med ihågkomsten, utan varken 
distraktion eller tendenser till motstånd/svårigheter. Dessa individers svar visar på en 
upplevd känsla av att ha kontroll över situationen, både vad det gäller det inre tanke- och 
känslolivet och experimentets faktiska betingelser, det vill säga att betingelserna inte 
upplevts som distraherande. De framkomna obehagskänslorna av ihågkomsten upplevdes  
hanterbara.  
Följande intervjuer uppvisar detta;  
Grupp 1: F, L, P, Grupp 2: U, D, I, Lm, N, B, Grupp 3: K, Fk, B, Å 
 
En individ i grupp 2 tyckte att det gick bra att minnas: 
“Ähhh, det var ju obehagligt att tänka på ett obehagligt minne, men alltså det gick bra...” 
  
Sammanfattning: Tre typer av svar identifierades under kategorin: Generell upplevelse 
av ihågkomsten. De var: Svårighet att minnas på grund av obehag, Svårigheter att 
minnas på grund av experimentet samt Inga svårigheter att minnas det obehagliga 
minnet. När betingelserna i svarstyperna jämförs syns en tydlig skillnad, där svarstypen 
Svårigheten att minnas på grund experimentet är betydligt mer framträdande i 
betingelsen bilaterala ögonrörelser. En viss skillnad syns också, där svarstypen Inga 
svårigheter att minnas det obehagliga minnet är något mer framträdande i betingelsen 
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taktila stimulatorer. Inga stora skillnader mellan betingelserna syns däremot i svarstypen 
Inga svårigheter på grund av obehag. 
 
Kategori 2: Tillgänglighet till det obehagliga minnet  
När intervjupersonerna försöker hitta ett ord för obehaget kopplat till minnet uppstår 
olika processer. De sammanfattas i två svarstyper: 
 
Känslomässiga ord kommer på en gång: 
Svaret kommer på en gång, ofta som kraftfulla känslomässiga ord. Det centrala är att 
intervjupersonerna har obehaget verbalt tillgängligt för sig och förmedlar det ord som är 
kopplat till obehaget med säkerhet, såsom i intervjuerna; 
Grupp 1: C, G, J, S, V, Grupp 2: N, Dc, Ef, Ä, Grupp 3: Fk, Ö, Å, B, K, M  
 
Till exempel: 
“Maktlöshet... (tyst)”, “Hat”, “Hjälplöshet”  
 
Tankemässiga ord sökes fram:  
En annan process sker då svaret som kommer föregås av ett tankemässigt sökande inom 
individen, eller då individen inte hittar några ord som översätter känslan. Det 
tankemässiga sökandet kunde också bestå av utförliga förklaringar av känslan, där 
individen upplever sig söka efter orden kopplade till obehaget. Tendenser till ambivalens 
kunde också anas inför ordvalet. Den tankemässiga processen gäller för intervjuerna  
Grupp 1: T, F, A, P, L, Grupp 2: O, Lm, I, D, U, E, Grupp 3: H, Ab, W, Q 
 
En person ur grupp 3 citeras: 
“(Tyst) Beskriva känslan med ord...” “...Alltså jag blir  ju ledsen, är det det du 
menar...?”  
 
Sammanfattning: Det finns olika processer närvarande vid ihågkomsten. De 
sammanfattas i två svarstyper: Känslomässiga ord kommer på en gång och Tankemässiga 
ord sökes  fram. När ord hittas omedelbart finns spontanitet och känslomässigt innehåll, 
vilket sammanfattas som känslomässig tillgänglighet. Annars verkar tankemässiga 
processer ta vid, vilket visar sig i att individen tänker sig fram till ett ord eller förklarar 
tankeprocessen. Det betecknas som tankemässig tillgänglighet. Inga stora skillnader 
mellan betingelserna syns när betingelserna jämförs, de fördelar sig relativt jämnt inom 
svarstyperna. 
 
Kategori 3: Närvaro vid ihågkomsttillfället 
Intervjupersonerna tillfrågas om känslan av förvirring och overklighetskänsla under 
experimentet. Bland svaren finns funderingar kring varför frågan ställs och om frågan 
uppfattats rätt av individen. Två svarstyper framkommer:   
 
Nekande svar: 
När upplevelsen av förvirring och overklighetskänsla analyseras uppkommer ofta 
nekande svar samt svar som refererar till en förvirring gentemot minnet i stället för till 
experimentet. Svarstypen representeras av intervjuerna;  
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Grupp 1: P, S, V, A, G, J, Grupp 2: D, Lm, U, E, I, N, Grupp 3: Å, W, M, H, K 
 
En person i grupp 3 refererar till den förvirring personen upplevde i förhållande till den 
stressreaktion som rör det obehagliga minnet: 
”Det är svårt att sätta sig in i hur det kändes för jag var ju inte jag.  Det kändes inte som 
att det var riktiga känslor, det kändes som det kom utifrån. Alla känslor. Och liksom 
svämmade över på nåt sätt. Så det är svårt att föreställa sig, jag har aldrig känt så igen 
och aldrig innan heller liksom. Så det är svårt att känna nånting när man inte känner 
nånting. För det var ju bara känslor”  
 
Bristande närvaro: 
Andra svar på frågan om förvirring och overklighet handlar om en bristande närvaro till 
följd av experimentet. Den bristande närvaron nämndes ofta som en följd av  
experimentsituationen, någon upplevde det till exempel som att det kändes som att vara 
försökskanin. 
Det är tillsynes den konstruerade experimentsituationen som interferar med känslan av 
närvaro i samband med ihågkomsten och kan utläsas hos;  
Grupp 1: C, F, L, T, Grupp 2: Dc, Ä, Ef, O, Grupp 3: Fk, Ab, Q, B, Ö. 
 
En individ ur grupp 2 berättar sin version: 
”Möjligen lite så där att man kanske inte riktigt var närvarande i det man höll på med 
men det var...men alltså det går ju inte riktigt att ignorera att man sitter och blir testad, 
inte riktigt samma sak som att tänka på det i privatlivet” 
 
Sammanfattning: Svarstyperna Nekande svar och Bristande närvaro visar att ingen 
förvirring och overklighetskänsla finns vid ihågkomsten, endast en bristande närvaro på 
grund av experimentet. Inga stora skillnader syns mellan betingelserna i svarstyperna. 
  
Kategori 4: Berättarstil 
Det sätt som det obehagliga minnet berättas på sammanfattas efter tankemässigt 
respektive känslomässigt material i två svarstyper. En tredje svarstyp består av de som 
inte ville berätta om sitt obehagliga minne; 
 
Tankemässig berättarstil: 
Berättarstilen karaktäriseras av ett språk där tänkande termer används, såsom ”jag tänker 
på...”. Den händelse som berättas beskrivs ofta kronologiskt, där den känslomässiga 
upplevelsen inte nämns eller faller i skuggan av en mer analyserande och reflekterande 
berättarstil. Detta berättande återfinns i intervjuerna;  
Grupp 1: S, T, A, L, Grupp 2: D, Lm, I, Ef, Grupp 3: H ,W, B, Ö 
 
En person från grupp 3 berättar om sin obehagligaste händelse i tänkande termer: 
”Ja, för jag tänker. Jag var med om en trafikolycka –02, också tänkte jag att det måste 
var det obehagligaste jag upplevt, fast sen när jag tänkte på det så insåg jag att det nog 
inte var det för allting gick så fort. Däremot så har jag svimmat en gång bara sådär som 
man kan, säkert bara en vanlig reaktion, som man kan göra och det var mycket 
obehagligare fast det inte alls var nån livshotande situation.” 
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Känslomässig berättarstil: 
Motsvarigheten till berättarstilen med tänkande termer karaktäriseras av ett känslomässigt 
berättande. Det vill säga den obehagliga händelsen berättas med ett känslomässigt 
innehåll, ofta uttryckt i form av detaljer från inkodningstillfället, i miljön eller i det 
känslomässiga tillståndet. Berättelsen levandegörs genom intervjupersonernas 
betecknande av den känsla som aktualiserades i samband med händelsen.  
 
Det uppvisas av;  
Grupp 1: C, J, P, F, V, Grupp  2: E, N, U, Ä, Grupp 3: Q, K, Fk, Ab, Å  
 
 En individ från grupp 1 berättar känslosamt om ett barndomsminne:  
“Det var, vi var ute på landet så det var jag, farmor, pappa och lillasyster. Pappa är ute i 
skogen, han röjer. Det har varit storm, så han är ute och röjer med motorsåg. Plötsligt 
kommer farmor springande och skriker att pappa skadat sig och blöder jättemycket. Då 
har han trillat, det var ingenting med motorsågen, men jag trodde det då, för farmor var 
så skärrad. Men han hade trillat och fått armen ur led och skrapat upp sig och blödde 
jättemycket. Så kommer pappa gående, och så får min lillasyster syn på honom och hon 
svimmar...Och så jag var inte så jättegammal då och blev kluven. Ska jag rusa fram och 
hjälpa pappa, eller ska jag ta hand om min lillasyster och så blev det så mycket, många 
beslut som skulle tas på en och samma gång. Och så just det att farmor var så skärrad, så 
var det som att jag fick vara den vuxna i situationen, och försöka hantera det. Så, men det 
slutade ju bra i allafall. Men just den där känslan, vem ska jag hjälpa, och nu står jag 
här liksom och ska hjälpa både min pappa min lillasyster och farmor som är helt uppe i 
varv liksom. Så...mmmm. Det var inte mitt livs bästa dag om man får säga så”. 
 
Berättarstil saknas: 
De som valde att inte berätta om sitt obehagliga minne omfattas av;  
Grupp 1: G, Grupp 2: O, Dc, Grupp 3: M  
 
En person i grupp 2 svarade till exempel; 
 
”Jag vill inte berätta. Men jag tyckte att det blev bra för jag tänkte på det” 
 
Sammanfattning: Två olika berättarstilar framkommer ur materialet och betecknas med 
svarstyperna; Tankemässig berättarstil och Känslomässig berättarstil. Det centrala för 
den första typen av berättande belyses av citaten där intervjupersonerna berättar om en 
obehaglig händelse i tänkande termer. Den andra formen innehåller ett känslomässigt 
berättande, såsom en individ berättar om sitt barndomsminne. Även en önskan om att inte  
berätta om den obehagliga händelsen finns som en tredje svarstyp. Intervjupersonernas 
berättarstilar visar inga tendenser på att ha influerats av experimentets tre olika 
betingelser.  
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Kategori 5: Kroppsliga sensationer kopplade till det obehagliga minnet 
Intervjupersonerna nämner olika kroppsdelar eller områden, som svar på frågan var i 
kroppen obehaget vid ihågkomsten gör sig till känna. Hur obehaget känns i kroppen 
beskrivs också. Svaren indelas i tre svarstyper efter var eller hur obehaget känns i 
kroppen, enligt följande; 
 
Mage, bröst och hjärta: 
Kroppsdelar som rör kroppens mitt, det vill säga mage, bröst och hjärta refereras till i 
intervjuerna;   
Grupp 1: L, V,S, F, G, P, J, C, Grupp 2: E, Ef, Ä Dc, D,Grupp 3: Fk, K,Ab,W, M, H 
 
En individ från grupp 1 beskriver känslan i magen: 
“...ja men precis det känns väl i mellangärdet precis ovanför magen, mellan revbenen” 
 
En annan person från samma grupp berättar hur det känns i hjärtat:  
 “(Tyst) Mmmm...det skulle nog vara i hjärtat tror jag, det kändes stort och starkt”  
 
Andning och huvud: 
Andning och huvud är andra områden som beskriver känslan i kroppen. De återfinns hos; 
Grupp 1: T, A, Grupp 2: I, N, Grupp 3: B, Q, Ö  
 
En person ur grupp 3 upplevde sig till exempel andas fortare: 
”Det var nog andningen, jag tyckte att jag andades fortare” 
 
Diffust kroppsligt obehag: 
En mer diffus känsla av obehag i kroppen framkom i intervjuerna;  
Grupp 2: U, O, Lm, Grupp 3: Å 
 
En individ ur grupp 2 exemplifierar det genom att personen inte fick några fysiska 
symptom, men kände ett allmänt obehag: 
”Som sagt så kände jag mig ganska frikopplad från minnet så jag fick inga fysiska 
symptom som jag kände att jag blev påverkad av. Kanske nåt lätt allmänt obehag sådär, 
men jag kände inte att det manifesterades på ett visst sätt direkt. Det vill jag inte påstå”  
 
Sammanfattning: Intervjupersonerna refererar till kroppsliga sensationer i kroppens 
mitt, såsom mage, bröst och hjärta. Även andning och huvud påverkades i samband med 
att minnas det obehagliga. Obehaget kunde också uppvisas som ett allmänt obehag i 
kroppen, utan närmare specifikation. Då betingelserna jämförs i svarstyperna syns en 
tydlig skillnad, där svarstypen Diffust kroppsligt obehag är betydligt mer framträdande i 
betingelsen taktila stimulatorer. En viss skillnad syns, där svarstypen Mage, bröst och 
hjärta är något mer framträdande i betingelsen bilaterala ögonrörelser. Inga stora 
skillnader syns mellan betingelserna i de övriga svarstyperna. 
 
Kategori 6: Förändring av ihågkomsten 
Intervjupersonerna tillfrågades om en upplevelse av förändring av ihågkomsten under 
experimentets gång. Tre svarstyper sammanfattar svaren som uppkommer;  
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Förändring nämns och förklaras med experimentet: 
Det nämndes till exempel att minnet blev mer tillgängligt i samband med experimentets 
betingelse eller att obehaget kring minnet avtog. Enligt intervjupersonerna skiljde sig den 
erfarenheten från tidigare ihågkomsttillfällen. Det visade sig i intervjuerna;  
Grupp 1: L, P, T, V, F, G, Grupp 2: I 
 
En person från grupp 1 är tyst en stund innan denne svarar: 
“(Tyst ) Ähh, ja , jag tror det blev lite starkare...” “...Alltså om jag tänkte på det bara så 
där så blev det starkare när man  X”  
  
En annan person från samma grupp upplevde att obehaget sjönk under experimentet: 
”Alltså grejen var att när jag X  så gick obehagskänslan  ner. Medan när jag skulle tänka 
på ett positivt minne så var behaglighetskänslan konstant eller liksom upplevelsen att det 
kändes bra eh..var konstant. Så det gjorde ingen skillnad”  
 
Förändring nämns men förklaras inte med experimentet: 
Andra svar pekar på en förändring av ihågkomsten under experimentets gång, till 
exempel att det kändes lättare eller svårare att tänka på det obehagliga, men utan att 
experimentet nämns i något avseende. Intervjuer som representerar detta sätt att svara; 
Grupp 1: A, J, C, Grupp 2:  D, E, U, Ä, N, O, Ef, Grupp 3: Å, B, K, Ab, H, Q, Fk 
 
En individ ur grupp 2 berättar till exempel att det var lättare att fokusera på det behagliga 
minnet, efter det obehagliga; 
”Det var svårare att koncentrera sig på det obehagliga kanske för att det var starkare 
när man tänkte på det först. Men sen när jag tänkte på det lyckliga minnet var jag beredd 
på att det skulle vara svårt att koncentrera sig, så då gick det bättre.” 
 
Nekande eller uteblivna svar: 
Nekande eller uteblivna svar till en förändring av ihågkomsten återfinns hos;  
Grupp 2: Dc, S, Lm, Grupp 3:  Ö, W, M 
 
Sammanfattning: Kategorin: Förändring av ihågkomsten delas in i tre svarstyper; 
Förändring nämns och förklaras med experimentet, Förändring nämns men förklaras 
inte med experimentet samt Nekande eller uteblivna svar. När betingelserna jämförs i 
svarstyperna syns en tydlig skillnad, där svarstypen Förändring nämns och förklaras med 
experimentet är betydligt mer framträdande i betingelsen bilaterala ögonrörelser. 
Betingelsen att titta på en fast punkt på väggen framträder inte i svarstypen. En annan 
tydlig skillnad syns, där svarstypen Förändring nämns men förklaras inte med 
experimentet är betydligt mer framträdande i betingelserna taktila stimulatorer och att 
titta på en fast punkt på väggen. Ytterligare en tydlig skillnad syns i svarstypen Nekande 
eller uteblivna svar, där ingen i betingelsen bilaterala ögonrörelser framträder.  
 
Kategori 7: Minnesmaterial i det obehagliga minnet 
Intervjupersonernas tillgång till annat minnesmaterial från inkodningstillfället presenteras 
i tre svarstyper; 
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Annat minnesmaterial tillkommer: 
Det berättas om minnesmaterial som tillkommer i samband med experimentet. Det kan 
vara nytt minnesmaterial som skapats i experimentsituationen eller minnesmaterial som 
integrerats med andra minnen. Ett exempel kan vara att bilden från när minnet kodades in 
upplevs tydligare. Det finns hos intervjuerna;  
Grupp 1: G, L, C, A, Grupp 2: Ä, O, U, Lm, Grupp 3: Ö, Å, B  
 
En person från grupp 3 berättar om hur annat minnesmaterial uppkommer:  
“Jaaa, alltså. Jag blandade in en del andra minnen också när man skulle känna och 
tänka på det. Tror jag gjorde det, för att det var svårt att fokusera bara på minnet av 
begravningen och då tänkte jag på andra situationer när upplevt negativa känslor så det 
var ju i slutet av varje omgång kan man säga” “...Jaa, för att förstärka lite den här 
negativa känslan”  
 
Samma minnesmaterial uppkommer: 
Det upplevs inte ske någon förändring av det som minns, och känslan kopplad till det är 
mer eller mindre konstant. Känslan upplevs av individen ofta som en naturlig konsekvens 
av den händelse som beskrivs. Upplevelsen av att samma minnesmaterial kring minnet 
återkommer finns i intervjuerna;  
Grupp 1: T, V, Grupp 2:  E, Dc, D, Grupp 3: Ab 
 
En individ från grupp 1 beskriver det som en film som spelas upp igen: 
”Det var nog ganska mycket gamla filmklipp. Jag tyckte det var samma bilder” (T) 
 
Nekande svar: 
Nekande svar om annat minnesmaterial förekommit, kommer ofta på en gång och 
framgår i intervjuerna; Grupp 1: J, F, P, S, Grupp 2:  I, Ef, N, Grupp 3: Fk, W, H, K, 
M, Q,  
 
Till exempel:  
“(Tyst) Näää”  
“Nej, ingenting sånt där” 
 
Sammanfattning: Svarstyperna för kategorin: Minnesmaterial i det obehagliga minnet 
sammanfattas med svarstyperna; Annat minnesmaterial tillkommer, Samma 
minnesmaterial uppkommer samt Nekande svar. När betingelserna jämförs i svarstyperna 
syns en viss skillnad, där svarstypen Nekande svar är något mer framträdande i 
betingelsen att titta på en fast punkt på väggen.  
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        4.2 Sammanfattande tendenser hos karaktäristika och betingelser  
 
Resultatet sammanfattas nedan, kategori för kategori med avseende på intervjusvar och 
betingelser. Enbart de mest påtagliga mönstren redovisas.  
 
Generell upplevelse av ihågkomsten  
Den generella upplevelsen av att minnas karaktäriseras av olika typer av svårigheter. Den 
ena formen innebär en svårighet på grund av obehag, och kan sägas utgöra en inre 
svårighet att minnas. Den grupp av individer som väljer att inte berätta om sitt obehagliga 
minne återfanns samtliga bland dessa.  
En annan svårighet att minnas har med experimentet att göra. Det är svar som pekar på att 
en yttre faktor distraherar intervjupersonen.  
Den tredje svarstypen inom kategorin innebar att man inte upplevde några svårigheter att 
minnas.  
En jämförelse mellan betingelserna visar att den yttre distraktionen är betydligt mer 
framträdande i betingelsen bilaterala ögonrörelser, men inte i taktila stimulatorer, som är 
en annan form av bilateral sensorisk stimulering. Hos dem som inte upplevde några 
svårigheter att minnas är betingelsen taktila stimulatorer något mer framträdande, men 
inte bilaterala ögonrörelser.  
 
Tillgängligheten till det obehagliga minnet 
Två former av tillgänglighet till det obehagliga minnet utkristalliserade sig av svaren, en 
tankemässig och en känslomässig. Den förstnämnda karaktäriseras av en tänkande 
process när intervjupersonen ombads beskriva känslan av obehaget med ett ord, den 
sistnämnda av en känslomässig process då ett känslomässigt ord hittas omedelbart. En 
jämförelse mellan tillgängligheten till det obehagliga minnet och svarstyper inom 
kategorin Berättarstil visar på ett mönster, då ett berättande med tänkande termer till stor 
del motsvaras av en tänkande process för att beskriva känslan i ord, det vill säga en 
tankemässig tillgänglighet. På samma sätt finns många av dem med en känslomässig 
berättarstil bland dem som har en känslomässig tillgänglighet. Kategorin uppvisar inga 
övriga kopplingar mellan svarssätt och betingelser. Svarstyperna är i stort jämnt fördelade 
över de tre betingelserna.  
 
Närvaro vid ihågkomsttillfället  
Kategorin sammanfattas i svarstyper som betecknar nekande svar till förvirring och 
overklighet samt bristande närvaro. Svarstyperna är i stort jämnt fördelade över de tre 
betingelserna. En stor del av dem som har svårigheter att minnas på grund av 
experimentet rapporterade också att de kände en bristande närvaro. 
 
Berättarstil 
En tankemässig berättarstil utmärks av ett berättande med tänkande termer. Det finns ett 
mönster mellan berättarstil och kroppsliga sensationer kopplade till det obehagliga 
minnet; De som känner obehaget i huvud och andning tenderar att ha en tankemässig 
berättarstil. Det känslomässiga berättandet karaktäriseras ofta av målande och personliga 
beskrivningar, förmedlade via en känslomässig närhet. En stor del av dem som berättar 
med ett känslomässigt berättande känner obehaget i mage, bröst och hjärta. 
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Som tidigare nämnts visar jämförelsen mellan berättarstil och generell upplevelse av 
ihågkomsten att de som inte berättar känner svårighet att minnas på grund av obehag av 
minnet. Den gruppen återfinns till stor del hos dem som känner obehaget i mage, bröst 
och hjärta. Dessa tendenser motsvaras dock inte av några skillnader i betingelserna i de 
två berättarstilarna. 
 
Kroppsliga sensationer kopplade till det obehagliga minnet  
Som tidigare nämnts återfinns många av dem som berättar känslomässigt om sitt minne 
hos dem som känner obehag i mage, bröst och hjärta. I jämförelsen mellan betingelserna 
är bilaterala ögonrörelser något mer framträdande i den svarstypen. Utmärkande är också 
att betingelsen taktila stimulatorer är betydligt mer framträdande bland dem som känner 
obehaget som ett diffust kroppsligt obehag.   
 
Förändring av ihågkomsten 
När experimentet nämns som förklaring till en förändring av ihågkomsten berättades det 
att obehaget avtog eller hur minnena blev mer känslomässigt tillgängliga för individen 
vid betingelsen jämfört med innan. Det är en distraktion kommen av experimentet, som 
kunde upplevas medvetet.  
Jämförelsen mellan betingelserna i svarstyperna ger att bilaterala ögonrörelser är 
betydligt mer framträdande hos dem som förklarar förändringen av ihågkomsten med 
experimentet. Ingen av dem har tittat på en fast punkt på väggen. De två övriga 
betingelserna (taktila stimulatorer och att titta på en fast punkt på väggen) är båda 
betydligt mer framträdande när inte experimentet nämns som förklaring till förändring 
eller då svaret är nekande eller uteblivet.  
 
Minnesmaterial i det obehagliga minnet  
Svarstyperna i kategorin betecknar att annat minnesmaterial tillkommer i samband med 
ihågkomsten, eller att samma minnesmaterial uppkommer samt att nekande svar 
förekommer.  
En jämförelse mellan de två kategorierna Minnesmaterial i det obehagliga minnet och 
Förändring av ihågkomsten avslöjar att många av dem som minns annat minnesmaterial 
inte nämner experimentet vid en förändring av ihågkomsten.  
 
En jämförelse mellan betingelserna förmedlar att betingelsen att titta på en fast punkt på 
väggen är något mer framträdande hos dem som nekar till att annat minnesmaterial 
tillkommer.  
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                                                   5. Diskussion 
                                         
                                        5.1 Metoddiskussion 
 
Intervjun 
Intervjuerna är inte isolerade från den påverkan som kommer av situationen. När 
intervjupersonen tillfrågas om tidigare tankar, beteenden och känslor föreligger en viss 
risk att denne tvingar fram ett svar på en fråga som personen aldrig tidigare reflekterat 
över. Svaret blir då en konstruktion av situationen, i mötet mellan intervjuledaren och 
intervjupersonen. Ett annat exempel kan vara att intervjuaren omedvetet förmedlar subtila 
ledtrådar som påverkar intervjupersonens responser och hur denne återberättar sina  
upplevelser av experimentet. På så sätt kan intervjun felaktigt styras i en riktning som 
påverkar de slutsatser som framkommer av undersökningen. Det bör framgå att de som 
författat denna uppsats och analyserat materialet även genomfört intervjuerna. Fördelen 
med att både insamla och bearbeta ett material är att man skapar en närhet och 
förförståelse till det, som i sin tur underlättar analysen. Nackdelen kan vara svårigheterna 
med att ha öppenhet inför att betrakta materialet från ett annat perspektiv än det egna.   
 
Sex intervjuer bortsorterades inledningsvis, då de fungerade som pilotintervjuer. Men 
eftersom det slumpade sig så att fördelningen för betingelserna trots det blev jämn, med 
lika många intervjupersoner i varje betingelse, inverkade inte det på analysen. Författarna 
har inte haft en strävan att dra några absoluta slutsatser, utan explorativt utvidga det 
perspektiv som Kris- och Trauma Centrums studie ämnat att undersöka. 
 
Intervjupersonernas förväntningar och effekter av intervjuledaren 
Det är vedertaget att när det existerar en medvetenhet kring det egna deltagandet i en 
studie påverkas det beteende som uppvisas. Det sker en förändring av individens 
agerande i jämförelse med hur denne är i det vardagliga livet. Denna diskrepans i 
beteende, tankar och emotioner kan ske både på ett medvetet och omedvetet plan (Hayes, 
2000). En tydlig illustration av detta var att flertalet intervjupersoner förmedlade öppet 
sina försök att hjälpa till i vad de trodde var undersökningens syfte. Till exempel nämnde 
några att de ville förstärka obehaget vid ihågkomsten av det obehagliga minnet, så att 
experimentledaren skulle registrera starka kroppsliga förändringar. Intervjuarna är 
studerande vid Psykologiska Institutionen, där även samtliga av intervjupersonerna 
studerar. Det bör dock nämnas att ingen av de intervjuade hade någon personlig kontakt 
med intervjuarna. Det kan ha inneburit en svårighet att fullt ut eller överhuvudtaget 
förmedla upplevelsen av och/eller berättelsen om det obehagliga minnet. Men trots det 
var uppriktigheten och öppenheten stor bland de intervjuade. Andra aspekter såsom kön, 
etnisk bakgrund, ålder och även kroppslig storlek har visat sig kunna påverka utfallet av 
undersökningar (Hayes, 2000). Huruvida intervjupersonerna var höger-eller vänsterhänta 
togs inte i beaktande, vilket enligt teorin om interhemisfärisk aktivitet och bilateral 
sensorisk stimulering kan inverka på resultatet.   
 
Intervjuguiden  
Intervjuguiden formulerades i syfte att omsätta det teoretiska resonemanget om 
ihågkomstens kroppsliga, känslomässiga och tankemässiga tillgänglighet. De olika 
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upplevelserna berättar något om tillgängligheten till minnet och de processer som sker i 
samband med ihågkomsten. Till exempel berättarstilen, då det obehagliga minnet återges, 
ansågs ge information om tillgängligheten, både kognitivt och känslomässigt. I samband 
med berättandet av det obehagliga minnet uppmanades intervjupersonerna att uttrycka 
känslan av det obehagliga med ett ord, och i nästa steg delge känslan av förvirring eller 
overklighet gentemot det upplevda, för att därigenom ge författarna en uppfattning om 
den känslomässiga tillgängligheten. Hur känslan av obehag tog sig uttryck i kroppen var 
också intressant utifrån teorierna om interhemisfärisk aktivitet och dialektik, där kroppen  
kan ses som en form av medvetande, som säger något om förhållningssättet gentemot 
obehagliga upplevelser. Då författarna även ville fånga en påverkan av experimentet på 
den kognitiva- och känslomässiga tillgängligheten tillades frågor om en eventuell 
förändring av det obehagliga minnet under experimentets gång. Dessa frågor är riktade på 
ett annat sätt än de övriga, då frågorna relaterar till experimentet, vilket kan skapa en 
förväntanseffekt hos de intervjuade.  
 
Intervjufrågorna bygger på operationaliseringar som författarna själva skapat utifrån de 
givna teorierna, vilket påverkar exaktheten i analysen av dem. På grund av svårigheten att 
under en så begränsad intervjutid och form hitta kännetecken och skillnader i 
intervjupersonens berättande kan också intervjuguidens stringens ifrågasättas, och 
därmed intervjusvarens validitet.  
 
Analysen  
Med intervjuguiden ville författarna fånga syftet att identifiera karaktäristiska drag hos 
ihågkomsten av det obehagliga minnet samt undersöka om det går att finna skillnader i 
karaktäristika mellan tre olika former av sensorisk stimulering vid ihågkomsten. 
Inledningsvis lästes materialet igenom flera gånger av de två författarna. Eventuella 
kategorier diskuterades utifrån intervjusvaren, enligt en lodrät analys. När dessa väl 
bestämts analyserades upplevelserna vågrätt. Den vågräta analysen gjordes separat 
mellan författarna för att öka interbedömarreliabiliteten. Resultatet av analysen består av 
en sammansättning av författarnas enskilda analyser. I de fall där dessa inte överensstämt 
har en gemensam överenskommelse gjorts. Slutligen analyserades de karaktäristiska 
dragen gemensamt av författarna för att hitta sammanfattande tendenser.  
 
Bedömningarna av materialet har gjorts schematiskt, där exakthet i ord och uttryck har 
fått stå tillbaka för helhetsuppfattningen. Det minskar reliabiliteten, då intervjuarna 
använt sig själva som instrument. När jämförelser gjorts mellan kategoriernas svarstyper 
har inte beaktande tagits till att antalet skiljer sig åt mellan svarstyperna, vilket påverkar 
sannolikheten för överensstämmelser. Det understryks dock att det endast är tendenser 
som kunnat påvisas. Genom att växelvis analysera materialet individuellt och parallellt 
utnyttjades författarnas tvåmannaskap. Det ökar studiens interbedömareliabilitet, men en 
brist är att bedömningarna inte matchats mot en oberoende part.    
 
Experimentets kontrollgrupp   
Det experiment som föregick intervjuandet av försökspersonerna inkluderade en 
betingelsesituation som klassficerades som neutral. Den betingelsen innebar att 
deltagarna blev ombedda att enbart fokusera blicken på en orölig ljuspunkt på väggen. 
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Meningen var att införa en neutral experimentsituation som skulle genomföras av 
experimentets kontrollgrupp. Dessa undersökningsdeltagare skulle med andra ord inte 
erhålla någon ”aktiv” sensorisk stimulering. Vidare kan man ifrågasätta riktigheten med 
kategoriseringen av den betingelsen som en neutral betingelse och antagandet om att den 
därmed inte bör ha någon effekt på försökspersonerna. På grund av att det inte utförts 
några kontrollmätningar av betingelsens eventuella effekter, kan dess möjliga påverkan 
på undersökningsdeltagarna inte heller uteslutas. I denna undersökning används därför 
denna betingelse som en form av sensorisk stimulans, i relation till bilateral sensorisk 
stimulans. 
 
Författarnas förförståelse  
I den aktuella studien är det samma personer som har utformat och genomfört 
intervjuerna som författat uppsatsen. Därför är det aktuellt att belysa deras förförståelse. 
Det faktum att författarna är psykodynamiskt orienterade har styrt val av teorier och 
utformning av intervjumanus. Det har därigenom påverkat författarnas åsikt om vilka 
aspekter av materialet som ansetts vara mer intressant att lyfta fram. Självfallet innebär 
författarnas förförståelse även en begränsning med avseende på hur data har bearbetats 
och analyserats. Men det har gjorts utifrån ett intervjumanus, vars frågor har teoretisk 
grund. Med en annan förförståelse är det dock sannolikt att andra teman skulle ha vuxit 
fram ur materialet, eftersom andra aspekter förmodligen hade identifierats som viktiga. 
 
                                    5.2 Resultatdiskussion 
 
Inledningsvis bör det framgå att de resultat som erhållits genom denna studie inte gör 
anspråk på att spegla någon absolut verklighet utan skildrar de olika subjektiva 
verkligheter som framkommit under intervjuerna. Resultatet kan beskrivas som nyanser 
av upplevelser som förmedlats av intervjupersonerna. Författarna gör inte heller anspråk 
på att generalisera vidare det resultat som framtagits, dels på grund av den sneda 
rekryteringen av intervjupersoner, dels på grund av den valda metoden som inneburit 
tolkningar av intervjupersonernas verklighet och upplevelser. Resultatdiskussionen ska 
ses som ett teoretiskt diskuterande kring möjliga utfall och tendenser. 
 
Kategorier och betingelser 
Generell upplevelse av ihågkomsten 
En distraktionstendens av de bilaterala ögonrörelserna går att finna i svarstypen 
Svårigheter att minnas på grund av experimentet. En tänkbar förklaring är att den 
bilaterala sensoriska stimuleringen verkar distraherande på ihågkomsten. En distraktion 
kan innebära ett annat tankeutrymme vid ihågkomsten och därmed upplevas störande för 
individen. Enligt teorin om EMDR skulle det innebära en möjlighet till omstrukturering 
av minnet. Det är ett resultat som inte åtföljs av betingelsen med taktila stimulatorer, då 
den inte uppvisar någon distraktionstendens. Kanske skiljer sig de två formerna av 
bilateral sensorisk stimulans åt.  
 
De som har svårt att minnas på grund av obehaget kopplat till minnet visar inga stora 
skillnader mellan betingelserna. Det skulle kunna bero på att de som känner obehag 
kanske kräver mer än ett tillfälle av bilateral sensorisk stimulans för att bli distraherade. I 
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gruppen som minns utan att bli störd av sitt obehag är betingelsen taktila stimulatorer 
något mer framträdande, vilket inte betingelsen bilaterala ögonrörelser är. Kanske beror 
det på att minnet är integrerat inom individen, och att obehaget därmed inte interfererar 
vid ihågkomsten. Därför är ihågkomsten opåverkad av den bilaterala 
ögonrörelsebetingelsen. Men det är ett mönster som inte gäller för betingelsen taktila 
stimulatorer. Återigen pekar de två betingelserna åt olika håll. 
 
Tillgängligheten till det obehagliga minnet 
Den här kategorin uppvisar ett mönster med kategorin Berättarstil. Det är att vänta då ett 
känslomässigt berättande antas höra ihop med en känslomässig tillgänglighet och samma 
sak för tankemässig berättarstil och tillgänglighet.  
 
Betingelserna uppvisar inget mönster i svarstyperna, vilket motsäger det teoretiska 
resonemanget att en känslomässig tillgänglighet hör ihop med interhemisfärisk aktivitet 
och därmed en bilateral sensorisk stimulans. En tänkbar förklaring till detta sig skulle 
kunna vara att författarnas sätt att operationalisera tillgängligheten på inte är tillförlitlig, 
och kan bero på andra faktorer, som den verbala förmågan hos de intervjuade.  
 
Närvaro vid ihågkomsttillfället 
Att neka till en känsla av förvirring och overklighet betyder inte nödvändigtvis att 
personen har varit känslomässigt närvarande under experimentet, men det berättar något 
om den medvetna upplevelsen. Det finns mönster mellan svarstyperna att känna bristande 
närvaro och svårigheter att minnas på grund av experimentet (från kategorin Generell 
upplevelse av ihågkomsten). Det skulle kunna tyda på en distraktionstendens. Den stöds 
dock inte av betingelserna, som inte visar på några stora skillnader. 
 
Berättarstil 
I enlighet med teorin om dialektisk konstruktivism skulle en verbal förmåga, till exempel 
förmedlad via en tankemässig berättarstil, kunna tyda på en integrering av minnet 
kognitivt och känslomässigt. Men enligt hypotesen om constructive-episodic-simulation, 
karaktäriseras ett integrerat minne av att tidigare upplevelser kan fungera som 
erfarenheter för framtida. En upplevelse förmedlad med en tankemässig berättarstil tycks 
inte uppvisa någon sådan överensstämmelse. 
 
Den tankemässiga berättarstilen visar inga stora skillnader i betingelserna, då de är jämnt 
fördelade mellan individerna. Resonemanget om minnet som integrerat eller inte tycks 
inte ha med betingelserna att göra. Kanske påverkar experiment- och intervjusituationen 
berättandet mer än betingelsen. 
 
I den känslomässiga berättarstilen finns ett mönster i att känna obehaget i mage, bröst och 
hjärta, vilket enligt teorin om dialektisk konstruktivism skulle kunna tyda på ett 
ointegrerat minne. Men det känslomässiga berättandet stämmer bättre än det 
tankemässiga överens med hypotesen om constructive-episodic-simulation, då individen 
verkar kunna använda sina upplevelser som erfarenheter. Det finns också en överlappning 
mellan produktion och verkställning, enligt production-monitoring hypotesen, då 
associationer och kontext presenteras parallellt. Det tyder på en integrering av minnet. Då 
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betingelserna inte uppvisar några skillnader i det känslomässiga berättandet, kan inte 
tendensen förklaras med bilateral sensorisk stimulans, trots teorin om interhemisfärisk 
aktivitet som tänkbar förklaring till sådan integrering av minnet.  
 
Att inte berätta har att göra med känslan av ett inre obehag vid ihågkomsten. Men inte 
heller den tendensen går att förklara med någon skillnad i betingelserna. 
 
Kroppsliga sensationer kopplade till det obehagliga minnet 
Bland dem som känner obehaget diffust i kroppen är betingelsen taktila stimulatorer 
betydligt mer framträdande än de andra betingelserna. Enligt teorin om dialektisk 
konstruktivism skulle ett diffust obehag kunna innebära en integrerad bearbetning av 
minnet. Kanske att bilateral sensorisk stimulans i form av taktila stimulatorer stödjer ett 
sådant resonemang.  
 
En känslomässig berättarstil återfinns hos gruppen som känner obehag i mage, bröst och 
hjärta, där bilaterala ögonrörelser är något mer framträdande bland betingelserna. Teorin 
om ett känslomässigt berättande som stimulerat av bilaterala ögonrörelser kan via 
kroppsliga sensationer på så vis stödjas. 
 
Förändring av ihågkomsten 
Det finns en medvetenhet i att nämna experimentet som förklaring till en förändring av 
ihågkomsten, som skulle kunna bero på en förväntanseffekt från deltagarnas sida eller en 
distraktion.  
Bland dem som nämner en förändring kopplad till experimentet är betingelsen bilaterala 
ögonrörelser betydligt mer framträdande än någon annan. Det skulle kunna vara tecken 
på den förväntanseffekt av experimentet som tidigare nämnts, eller distraktionen av 
betingelsen. De flesta psykologstudenter har även hört talas om EMDR, vilket kan 
förstärka förväntanseffekten.  
Värt att notera är att ingen av dem som nekar till en förändring av minnet har varit med 
om bilaterala ögonrörelser. 
 
Minnesmaterial i det obehagliga minnet 
Många av dem som minns annat minnesmaterial till föjd av experimentet återkommer i 
svarstypen Förändring nämns men förklaras inte med experimentet. Men något mönster 
går inte att finna vad gäller betingelserna för de två svarstyperna. Kanske har det att göra 
med en omedveten ihågkomst.  
 
Hos dem som nekar till annat minnesmaterial är betingelsen att titta på en fast punkt på 
väggen något mer framträdande. Det stödjer ett resonemang om att sensorisk stimulans 
som inte är bilateral inte skulle ha någon påverkan på ihågkomsten.  
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                                             5.3 Slutord 
 
Karaktäristika för ihågkomsten har analyserats ur ett intervjumaterial från 30 frivilliga 
försökspersoner, i enlighet med teorier om hur ihågkomst av ett obehagligt minnet kan 
yttra sig kognitivt, känslomässigt och kroppsligen. Det har via individerna förts ett 
resonemang om mönster i de karaktäristiska dragen. Karaktäristika har jämförts med 
experimentets betingelser, för att se om betingelsen influerat svarssätten på något vis. Det 
har resonerats kring den bilaterala sensoriska stimulansens påverkan i förhållande till 
annan sensorisk stimulering. En tendens är att de som vid ihågkomsten har blivit 
distraherade av experimentet har varit mer framträdande i betingelsen bilaterala 
ögonrörelser. Teoretiskt ger det en möjlighet till omstruktering av minnet, både medveten 
och omedveten. Men någon sådan omstrukturering av distraktionen har inte kunnat 
påvisas.  
 
Ett intressant teoretiskt resonemang kring de erhållna resultaten är att något verkar hända 
när medvetandet låter sig bli distraherat, något kanske kan väckas om det görs 
okontrollerat. Det är tankar som återfinns i Allan Schores syn på terapi. Han menar att det 
viktiga i svårare fall av psykisk sjukdom är att reparera det omedvetna, eller uttryckt som 
det fragmenterade implicita självet. Enligt Schore räcker inte det verbala samspelet för att 
förändring ska äga rum. Det vore att endast använda den vänstra hjärnhalvan, vilket inte 
räcker för att nå affekterna i högra hjärnhalvan. När dessa kollisioner inträffar sker en 
omedveten känslomässig inlärning som läker det implicita självet (Wennerberg, 2008). 
Det är detsamma som att medvetet få personen att uppmärksamma implicita scheman, 
vilket kan leda till omstrukturering (Siegel, 1999). För att en strukturförändring ska hända 
inom individen måste den följaktligen ske omedvetet, som kanske kan upplevas som en 
distraktion vid ihågkomsten. En iakttagelse som författarna hoppas väcker nyfikenhet och 
lust till vidare forskning om möjliga vägar till omstrukturering av traumatiska minnen. 
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                                                      Bilaga 
Intervjumall 
Vi skulle nu vilja ta 15 minuter till att ställa några frågor. 
 
1. Du har blivit ombedd att tänka på det mest otäcka och behagliga du har varit med om. 
Hur upplevde du det ?  
 
2. Kan du berätta hur tankarna gick när du plockade fram det positiva respektive negativa 
minnet? 
  
3. Var det någon särskild fundering du hade om detta?  
 
4.  Känns det okej för dig att berätta om det du tänkte på?  
 
5.  Nu vill jag att du tänker på den känsla du fick av minnet. Känslor kan man oftast 
uttrycka med ett ord, kan du med ett ord beskriva din känsla?  
 
6. Fick du under experimentet någon upplevelse av overklighet, att du själv kände 
dig förändrad eller förvirrad på något sätt?  om JA, försök beskriva.  
  
7. Var kändes det mest i kroppen under experimentet?  
 
8. Vilka andra kroppsliga reaktioner fick du?  
 
9. Upplevde du att något förändrades i kroppen? I så fall hur och när?   
 
10. Förändrades det negativa respektive det positiva minnet under experimentets gång? 
På vilket sätt?  
 
11.  Tänk på de tidigare gånger då du framkallat dessa minnen. Fanns det någon skillnad i 
hur du kände inför dessa minnen under experimentet jämfört med de tidigare gångerna?  
 
12. Var det någon gång under experimentet som det uppstod nya minnesbilder som du 
inte hade tänkt på innan?  
 
 


