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Abstract 

Intrusiva minnen är ett vanligt symtom vid olika psykiatriska sjukdomar exempelvis PTSD 
och OCD. Tidigare studier har visat att modalitetsspecifika interferensuppgifter (som spelande 
av datorspelet Tetris) kan reducera frekvensen av intrusiva minnen efter en traumatisk 
upplevelse. Forskningen inom Eye movement desensitization and reprocessing har också visat 
att sakadiska ögonrörelser med samtidig minnesbild kan reducera obehaget och klarheten hos 
individer med intrusiva minnen. Studien syftade till att undersöka om sakadiska ögonrörelse 
under konsolideringsfasen kan reducera frekvensen av intrusiva minnen. Tjugoåtta individer 
ur en icke-kliniskpopulation rekryterades till ett experiment med mellangruppdesign. Samtliga 
deltagare exponerades för ett aversivt auditivt och visuellt material (övergrepp, trafikolyckor 
och kirurgi) i syfte att skapa intrusioner. Deltagarna randomiserades därefter till en av fyra 
interferensuppgifter: EMDR, enbart minnesbild, Tetris eller ”no-task”kontroll under 
konsolideringsfasen av minnesbildandet. En digital dagbok användes för registering av 
intrusionsfrekvenser under en veckas tid. Inga skillnader i intrusions frekvens avseende totalt 
antal intrusioner, visuella, auditiva, verbala eller intrusiva kroppssensationer beroende på 
interferensuppgift kunde påvisas. Möjliga felkällor och förslag för framtida forskning 
diskuteras. 
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Glömt vid första ögonrörelsen? 

Kan sakadiska ögonrörelser minska frekvensen av intrusiva minnen? 
 

Att uppleva ofrivilliga och påträngande bilder, ljud och andra sensoriska upplevelse, så 
kallade ”intrusiva minnen”, är vanligt förkommande vid tillstånd så som posttraumatisk 
stresstillstånd (PTSD, Herlofson, & American Psychiatric Association,2014; Barlow, 2014), 
men återfinns även i hälsoångest, tvångssyndrom(OCD), panikångest, depression, anorexi, 
bulimi och psykossjukdomar (Brewin, Gregory, Lipton & Burgess, 2010; Speckens, 
Hackmann, Ehlers, & Cuthbert, 2007).  Vidare så har Ehlers, Hackmann, Steil, Clohessy, 
Wenninger och Winter( 2002) visat att intrusiva minnen oavsett bakomliggande orsak 
vanligen uttryckas i visuella upplevelser eller bilder, följt av ljud, lukter, kroppsliga 
sensationer, handlingar, och av verbala tankar som den minst vanliga modaliteten. Ehlers et 
al. beskriver vidare hur intrusiva minnen vid PTSD karaktäriseras av att sakna tidsperspektiv, 
och att intrusiva minnen till skillnad från autobiografiska minnen inte innehåller någon känsla 
av att de inträffat ”förr i tiden”, utan istället en känsla att ske ”nu” med en samtidig känsla av 
hot. I en meta-analys har Mihailova och Jobson(2018) visat att ökad mängd depressiva besvär 
samvarierar med ökad mängd intrusiva minnen, upplevd ångest och minnesundvikande, vilket 
indikerar att intusiva minnen bidrar till den depressiva symtombördan. Speckens, Hackmann, 
Ehlers och Cuthbert (2007) visade att egenskattad ångest samt tvångsmässiga symtom i form 
av obsessioner och neutralisering ökade när OCD patienter samtidigt upplevde intrusiva 
bilder. Bland två tredjedelar av patienterna var dessa bilder relaterade till tidigare händelser 
och var därmed intrusiva minnen. Trots det lidande som intrusiva minnen orsakar finns det 
däremot inte ännu någon standardmetod för att behandla de intrusiva minnen som dessa 
patientgrupper upplever. 
  För att förstå hur lidandet av frekventa intrusiva minnen kan minskas så behövs 
det en övergripande förståelse för hur minnen formas, lagras och omlagras. Konsolidering är 
den inkodningsprocess som sker när ett nytt minne kodas in för lagring i långtidsminnet 
(Nadel & Hardt, 2010). Denna process har i studier visats befinna sig i en kritisk fas i cirka 
sex timmar efter att lagring först påbörjats, och under denna period är minnet känsligt för 
störningar/påverkan (Walker, Brakefield, Hobson, & Stickgold, 2003). Rekonsolidering 
påbörjas när ett redan konsoliderat minne återaktiveras och på nytt göras känsligt för 
påverkan. Det återaktiverade minnet kommer sedan att återkonsolideras (rekonsolideras) i sin 
nya form efter påverkan för att återigen befästas i långtidsminnet (Nadel & Hardt, 2010; 
Walker et al., 2003). Graden av emotionell ”arousal” har också visats ha en effekt gällande 
hur väl ett minne konsolideras (Roozendaal & McGaugh, 2011). Händelser som är 
emotionellt starka har visats befästas starkare i långtidsminnet. Förklaringen finns 
neurobiologiskt genom hormonerna, adrenalin, noradrenalin, kortisol och olika 
aktiveringsmönster i hjärnstrukturen amygdala (för en översikt se, Roozendaal & McGaugh, 
2011). Aktivering av stresshormonet adrenalin har visats stärka konsolideringen av minnen. I 
ett försök av Cahill och Alkire (2002) så studerades effekterna av arousal vid 
minnesinkodning(konsolidering) genom att försöksdeltagarna injicerades med antingen 
adrenalin eller en saltlösning innan de blev presenterade för en serie av bilder. Vid en veckas 
uppföljning så visades det att dem som injicerats med adrenalin mindes bilderna bättre jämfört 
med kontroller som injicerats med en saltlösning.  
  I syfte att studera intrusiva minnen till följd av traumatiska händelser har en 
experimentell motsvarighet kallad ”Trauma films paradigmen” skapats (Holmes, Brewin & 
Hennessy, 2004; James et al., 2016). En vanlig procedur vid studier kring intrusiva minnen är 
att försöksdeltagarna exponeras för en film med obehagliga scener (som våld, trafikolyckor 
mm.) i syfte att skapa intrusioner under en begränsad tidsrymd. Ofta följs detta av en specifik 
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uppgift som syftar till att reducera förekomsten av intrusiva minnen. Holmes, James, Coode-
Bate och Deeprose (2009) undersökte om det går att störa ut inlärningen av intrusiva minnen 
genom att försöksdeltagare fått spela datorspelet Tetris, efter att ha bevittnat traumatiskt 
videomaterial, under konsolideringsfasen av minnesinlärningen. Antagandet var att när 
försökspersonen får utföra en uppgift som ställer krav på visuellt-kognitiva resurser (Tetris) så 
kommer detta att tävla om samma finitiva kognitiva resurser i arbetsminnets undersystem (s.k 
”visuospatial scetchpad”, VSS) som vid inlärningen av det visuella traumat (Holmes et al., 
2009). Studien visade att de personer som gjorde den visuellt- kognitivt krävande uppgiften 
under konsolideringsfasen utvecklade färre intrusiva minnen vid en veckas uppföljning 
jämfört med kontroller. Bourne, Fransquilho, Roth och Holmes (2010) har undersökt vilken 
kognitiv mekanism som möjliggör ”utstörning” av traumatiska minnen under 
konsolideringsfasen. Där distraktions-hypotesen postulerar att en samtidig uppgift, oavsett 
modalitet (visuell, auditiv, verbal med flera) som utförs under konsolideringsfasen av ett 
traumatiskt minne kan störa ut konsolideringen. Modalitets-hypotesen förutsätter att uppgifter 
som kan påverka konsolideringen måste matcha mot den modalitet som skall påverkas, det 
vill säga enbart en visuellt krävande uppgift kan störa ut ett visuellt minne under 
konsolideringsfasen. Tabrizi och Jansson (2016) fann att de som fick gör en verbalt krävande 
uppgift och en exekutivt krävande uppgift upplevde färre auditiva intrusioner jämfört med 
visuellt krävande uppgifter och kontroller. Den exekutivt belastande uppgiften var även den 
främst verbalt krävande (att räkna baklänges i tretal), vilket belastar samma mentala resurser i 
arbetsminnets undersystem den fonologiska loopen, som den rent verbala uppgiften. Vilket 
vidare stödjer modalitets hypotesen.   
  I tidigare nämna studier har det visats att det går att påverka 
uppkomstfrekvensen av intrusiva minnen genom att introducera modalitetsspecifika uppgifter 
under konsolideringsfasen av minnesbildningen. Vidare har James et al. (2015) undersökt ifall 
intrusiva traumatiska minnen kan påverkas av olika interfererande uppgifter under en 
rekonsolideringsprocess. I första experimentet av James et al. fick deltagarna bevittnar ett 
traumatiskt videomaterial, för att sedan efter 24 timmar återkomma till labbet och antingen 
spela Tetris (efter att de återaktiverat minnet) eller enbart sitta och utföra en utfyllnads uppgift 
utan återaktivering som kontroll. I det andra experimentet så tillfördes två extra 
kontrollgrupper, Tetris utan reaktivering av minnet och enbart reaktivering utan 
utfyllnadsuppgift. Resultatet av studien visade att spelandet av Tetris (efter återaktivering av 
det traumatiska minnet) ledde till färre intrusioner jämfört med kontroll, enbart reaktivering 
av minnet, eller utförandet av enbart en interferensuppgift. Implikationen av tidigare nämnda 
studier (se; Bourne et al., 2010; Holmes et al., 2009; James et al., 2015) visar att det finns en 
möjlighet till enkla insatser som kan reducera förekomsten av intrusiva minnen efter 
emotionellt starka, och rent traumatiska upplevelser. Iyadurai et al. (2017) har i en 
”effectivness studie” genomfört en intervention där patienter som besökt en akutmottagning 
på grund av att de varit med i en bilolycka fått spela datorspelet Tetris inom 6-timmar efter 
den traumatiska upplevelsen. Resultaten visade att de patienter som spelat Tetris upplevde 
lägre antal intrusioner samt färre intrusionssymtom, enligt subskalan intrusion i ”Impact of 
event Scale” (Weiss, 2004), jämfört med en väntelist-kontrollgrupp.  
  Trots det stöd som finns för att modalitetsspecifika uppgifter kan störa ut både 
konsolidering och rekonsolidering av intrusiva minnen så finns det idag en brist på studier 
som undersökt vilken påverkan en samtidig visuospatial uppgift har på skattningar av graden 
av emotionalitet och klarhet i intrusiva minnen under konsolideringsfasen av minnet. Inom 
forskningen kring laterala ögonrörelser blir detta studerat, fast under närliggande teoretisk 
grund, grundat på rekonsolidering. 
  Att genomföra laterala ögonrörelser (sakadiska ögonrörelser) samtidigt som ett 
traumatiskt/emotionellt starkt minne återaktiveras är en av komponenterna i s.k ”Eye 
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movement desensitization and reprocessing” (EMDR). Vilket är en behandlingsmodell för 
PTSD utvecklad av Francine Shapiro (1989; 2018). En meta-analys av Davidson och Parker 
(2001) visar att EMDR i sig har mellan medelstarka till starka effekter (r= .64 för utfalls mått, 
r=.83 för processmått) när det gäller att behandla PTSD. Det fanns dock ingen skillnad i 
effekt jämfört med andra exponeringsbaserade terapiformer. De hittade dock ingen adderad 
effekt av de laterala fingerrörelser som patienten får följa under EMDR behandlingen, till de 
övriga exponeringsbaserade komponenterna i EMDR. Trots att författarna nyttjar sig av 
sammanslagna effektstorlekar i studien, så redovisar de inte exakt vilka utfallsmått och 
processmått som nyttjas i studierna. Senare studier visar dock på en annan bild. I en 
genomgång av Lee och Cuijpers (2011), där de går igenom de tidigare 23 årens studier av 
EMDR finner de att ögonrörelserna adderar i alla fall moderat effekter till behandlingsutfallet 
vid behandling av PTSD symtom.  
  Lilley, Andrade, Turpin, Sabin-Farell och Holmes (2009) har i en studie 
undersökt i vilken utsträckning visouspatial interferens relativt till verbal interferens kan 
påverka vividness (tydlighet) och emotionalitet i intrusiva minnen. Arton patienter som sökt 
psykologisk vård för PTSD ombads att hålla bilden av sitt starkaste intrusiva minne i minnet 
samtidigt som de fick genomgå en av tre samtidiga uppgifter att genomföra (1) sakadiska 
ögonrörelser (visouspatial uppgift), (2) räkna baklänges (verbaluppgift) eller att (3) fixera 
blicken(kontrolluppgift) Resultaten vid en veckas uppföljning visade att de deltagare som 
genomfört en sakadiska ögonrörelser (i enlighet med EMDR) rapporterade en signifikant 
reduktion av vividness och emotionalitet i sin intrusiva minnen jämfört med den verbaluppgift 
eller kontrolluppgift. Ett flertal av de teorier som finns kring det sätt de sakadiska 
ögonrörelserna är verksamma sammanfattas av Gunter och Bodner (2008). Enligt ”The 
Working Memory Account”(WMA, Sv: Arbetsminnesteorin)  är det i undersystemet till 
arbetsminnet ”the visuospatial scetchpad” (VSS) som de intrusiva minnena lagras under 
EMDR sessioner. Enligt WMA stör ögonrörelserna i EMDR ut minnesformningen genom att 
överbelasta arbetsminnet genom VSS. Enligt ”the investigatory-reflex account” verkar 
ögonrörelserna genom att inhibera rädsla och tillåta undersökande beteenden,vilket då skall 
leda till att rädslan för de intrusiva minnena minskar. ”The increased hemispheric 
communication account” (IHC) hävdar att ögonrörelserna ökar kommunikationen mellan 
höger och vänsterhjärnhalva, vilket skall öka förmågan att minnas negativa/intrusiva minnen 
utan att uppleva negativa emotioner. Stödet för dessa tre teorier undersöktes av Gunter och 
Bodner (2008) över tre olika experiment. De fann ett ökat stöd för arbetsminnesteorin, med 
det tillägget att det förmodligen är en mer allmän belastning av arbetsminnet som är effektiv 
för att störa ut de intrusiva minnena då en ljudbaserad uppgift gav lika stora effekter som en 
visuelluppgift. De fann även att ögonrörelser ökade rädsloaktivering vilket motsäger ” The 
investigatory- reflex account”, samt att både vertikala som horizontella ögonrörelser gav lika 
stora reduktion av emotionalitet hos minnen vilket motsäger ”the increased hemispherical 
communication account”.  
  Lillay et al. (2009) fann stöd för  ”specificitetshypotesen” inom 
arbetsminnesteorin genom en rekonsolideringsstudie, där sakadiska ögonrörelser (vilket 
teoretiserades som en uppgift som ockuperar VSS) visades ge mer minskning av emotionalitet 
och klarhet i intrusiva bilder jämfört med en uppgift som ockuperade den fonologiska loopen. 
Detta visar på att ögonrörelserna har en mer specifik effekt än att ge en sorts generell 
distraktion. För liknande effekter se van den Hout et al. (2011) samt van Veen et al. (2015). 
Onderdonk och van den Hout (2016) visade i en rekonsolideringsstudie, att sakadiska 
ögonrörelser gav högre responstid på en samtidig reaktionsuppgift jämfört med en uppgift 
som enbart bestod av exponering för bilder, vilket författarna tycker tyder på att den 
motoriska kontrollen av ögonrörelser tillför  mer belastning på arbetsminnet än enbart en 
ockupation av VSS. Van Veen et al. visade också att ögonrörelser av högre hastighet tycks ge 
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med reduktion av emotionalitet och klarhet hos intrusiva bilder jämför med ögonrörelser av 
lägre hastighet. 
  Även om forskning kring sakadiska ögonrörelser har visat på möjligheten att 
reducera emotionalitet och klarhet i intrusiva bilder så finns det enligt författarens kännedom 
inte någon forskning som undersökt ifall sakadiska ögonrörelser kan påverka frekvensen av 
intrusiva minnen.  
  Om vi sammanför modalitetshypotesen i forskningen som genomfört i studier 
med Tetrisuppgifter (Holmes et al., 2009; Iyadurai et al., 2017) och den genomförd kring 
sakadiska ögonrörelser (Lillay et al., 2009; Onderdonk & van den Hout, 2016) så finns det 
slående likheter. Båda fälten ser att uppgifter som ockuperar specifika delar av arbetsminnet 
tycks kunna påverka intrusiva minnen, samtidigt som de använt sig av olika utfallsmått. . 
Tidigare forskning (Onderdonk & Holmes, 2016) har även visat att sakadiska ögonrörelser 
tycks addera mer koncoliderings interfererande belastning än en ren visouspatial uppgift. 
Utöver detta så kräver sakadiska ögonrörelser inte några tekniska hjälpmedel för att 
genomföras, vilket implicerar större tillgänglighet till intrusions reducerande interventioner 
inom vården i framtiden. 
  Syftet i föreliggande studie var att undersöka ifall utförandet av sakadiska 
ögonrörelser efter att ha bevittnat ett traumatiskt material bestående av ljud och bildklipp kan 
reducera frekvensen av intrusiva minnen. Effekter av sakadiska ögonrörelser kommer 
undersökas genom en jämförelse mellan olika interferensuppgifter avseende frekvens av 
intrusioner. Interferensuppgifterna kommer att genomföras av olika individer i olika grupper 
för att möjliggöra mätandet av effekter beroende på interferensuppgift. En interferensuppgift 
kommer bestå i sakadiska ögonrörelser med samtidig aktivering av minnesbilder från det 
traumatiska materialet. En annan interferens uppgift kommer enbart bestå av aktivering av 
minnesbilder från det traumatiska materialet, en jämförelse mellan dessa två uppgifter 
kommer kunna visa på eventuella effekter av de sakadiska ögonrörelserna. En ytterligare 
visouspatial kognitiv uppgift bestående av datorspelet Tetris kommer också genomföras. 
Tidigare studier av Holmes et al.(2009) har visat att denna typ av uppgift kan reducera 
frekvensen av visuella intrusioner, således så kommer Tetris uppgiften dels att agera som 
kontroll och ge en indikation på robustheten hos insamlad data. Slutligen så kommer en fjärde 
”no-task” kontrolluppgift att genomföras.  
   Det förväntas att sakadiska ögonrörelser i samband med aktivering av 
minnesbild ska minska frekvensen av intrusiva visuella minnen jämfört med en no-task 
kontrolluppgift och att bara hålla en minnesbild aktiv. Det finns även en förväntan att 
Tetrisuppgiften kommer kunna reducera frekvensen av visuella intrusiva minnen jämfört med 
”no-task” kontrollgruppen.Sakadiska ögonrörelser i samband med samtidig aktivering av 
minnesvbild förväntas inte ge någon minskning av intrusiva visuella minnen jämfört med 
Tetris. Slutligen så förväntas det att enbart hålla en minnesbild aktiv kommer att ge en större 
minskning av visuella intrusioner, jämfört med ”no-task” kontrollgruppen. 
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Metod  

Deltagare 

  Till studien rekryterades 28 deltagare genom personlig kontakt, muntliga 
presentationer, mail och affischer. De affischer och mail som skickades innehöll övergripande 
information om studien samt vilken tidsåtgång den skulle kräva. Exklusionskriterier 
omfattade tidigare eller pågående psykologisk behandling, bristfälliga kunskaper i svenska. 
Administratören av experimentet ställde även frågor utifrån intervjuformuläret MINI för att 
säkerställa att deltagarna inte upplevt tidigare trauma eller upplever/upplevt post-traumatiska 
symtom. De som haft personlig kontakt med forskaren, och de som fått muntliga 
presentationer i klassrum fick del av samma information som de som rekryterats via mail eller 
affischer. De som anmält sitt intresse mailades ytterligare information om studien samt 
självskattningsinstrument.  
  I enlighet med etiska övervägande innehöll allt rekryteringsmaterial information 
om att medverkan i studien kom att innebära exponerings för obehagligt och stötande visuellt 
och auditivt material. Från en ursprunglig population om 31 deltagare så exkluderades tre för 
utslag på möjligt tidigare trauma och/eller post-traumatiska symtom.  
  Åldersfördelningen i samplet var mellan 20-43 år  (M = 25.36 år, SD = 5.40. Av 
dessa så var 16 kvinnor, 12 män. Huvuddelen angav sin nuvarande sysselsättning som 
studerande. Varje deltagare erhöll 1 trisslott och 1 biobiljett som tack för sitt deltagande i 
studien. 
Material  
  Aversisvt visuellt och auditivt stimuli. Deltagarna exponerades för en 11:54 
minuter lång film med både filmsekvenser och ljudsekvenser presenterat via en datorskärm 
och ett par hörlurar. Materialet var uppdelat så att filmsekvensen (3minuter och 9sekunder) 
och ljudsekvensen (3 min 30 sekunder) presenterades separat. Film och ljud sekvensen 
skapades till studien baserat på material från Tabrizi och Jansson (2016) och Holmes (2009)  
och innehåller scener av övergrepp, kirurgi, och trafikolyckor. Samtliga scener inleddes av en 
berättarröst för de auditiva stimuli, och en förklarande text för de visuella stimuli som 
förklarade innehållet i varje scen innan den visades, i syfte att förtydliga stimulus innehållet. 
  Interferensuppgifter. I den visouspatiala speluppgiften fick deltagarna direkt 
efter exponering för det aversiva materialet spela en webbaserad version av datorspelet Tetris, 
vilket är ett spel där du skall rotera och placera olikfärgade klossar enligt ett ständigt 
förändrade mönster. Försöksdeltagarna fick utföra denna uppgift under 10 minuter via en 
dator. I EMDR uppgiften så fick deltagarna efter att de utsatts för ljud och bildmaterialet följa 
en prick på en datorskärm som rörde sig med horisontella rörelser i deltagarens synfält, 
samtidigt så hade deltagaren i uppgift att hålla en emotionellt obehaglig minnesbild från det 
tidigare presenterade materialet aktiv i minnet. Minnesbilden skiftade växelvis mellan det 
visuella eller det auditiva innehållet från stimulusmaterialet enligt en förutbestämd ordning. 
Uppgiften utfördes under 10 minuter. I minnesbild betingelsen fick deltagarna efter att de 
utsatts för ljud och bildmaterialet hålla emotionellt obehagliga minnesbilder från det tidigare 
presenterade materialet aktiv i minnet, enligt i stort sätt samma procedur som i EMDR 
betingelsen. Till skillnad från i EMDR betingelsen så fick deltagarna i denna betingelse inte 
följa någon prick på datorskärmen, och gjorde således inte horisontella ögonrörelser. 
Uppgiften utfördes under 10 minuter. I kontrollbetingelsen så fick försöksdeltagara efter att 
det exponerats för det för ljud och bildmaterialet sitta vända mot en vit vägg i 10 minuter, 
utan övriga instruktioner. De hade inte tillgång till något annat material så som mobiltelefon 
eller böcker. 
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  Instrument. Förekomst av depressiva symtom mättes med Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale ( MADRS-S:Montgomery & Åsberg, 1979; Svanborg & Åsberg, 
2001). MADRS-S består av 9 olika frågor som tillsammans mäter graden och omfattningen av 
depressiva symtom under de senaste 3 dagarna. Frågorna skattas mellan 0-6 med en maximal 
poäng på 54. Högre poäng indikerar högre grad av depressiva symtom. Mätningar i tidigare 
studier visar på hög intern konsistens α= 0.854 (Kjærgaard, Arfwedson, Waterloo, Wang & 
Jorde, 2013). Stait-Trait Anxiety inventory ( STAI-T: Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & 
Jacobs,1983) användes för att mäta deltagarnas grundnivå (trait) av ångest. STAT-T består av 
20 frågor som skatta mellan 1-4. Där 1 står för ”nästan aldrig” och 4 för ”nästan alltid”. Desto 
högre skattade poäng desto högre nivå av ångest. Självskattning: Blod (SJLV: Blod: Klorman, 
Weerts, Hastings, Melamed & Lang ,1974) användes för att mäta graden av fobisk rädsla 
inför blod samt för att bedöma svimningsrisk hos deltagare vilket skulle föranleda exklusion 
ur studien. SJLV:Blod består av 30 påståenden rörande blodfobisk rädsla. Dessa besvaras 
antingen jakande eller nekande, där sex påstående är omvända. Desto högre totalpoäng desto 
högre grad av rädsla för blod är indikerat. En svensk version av Impact of event scale-Revised 
(IES-R; Weiss, 2004; svensk version av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, 2007) 
Användes för att mäta graden av posttraumatiska stressreaktioner efter experimenttillfället. 
IES-R består av 22 frågor som skattar mellan 0-4 där 0 representerar en frånvaro av symtom 
och 4 indikerar svåra symtom. IES-R ger dels en indikation av total symtombörda och inom 
dimensionerna intrusioner, undvikande och hyperarousal. Intern konsistens för IES-R har i 
tidigare studier visats vara hög med α=0.94 för totalpoängen, α=0.88 för intrusioner, α=0.90 
för undvikande och α=0.81 för hyperarousal (Sveen, Low, Dyster-Aas, Ekselius,Willebrand, 
& Gerdin, 2010).  
  Visuellt analoga skalor (VAS) användes för att mäta hur deltagarnas 
sinnesstämning påverkades av det aversiva bild och ljudmaterialet, genom skattning innan och 
efter exponering för materialet. VAS-skala består av en 100mm lång linje närmast ”inte alls” 
eller ”maximalt” utifrån hur väl försökspersonen tycker att ett påstående kopplat till skalan 
stämmer. Mätning av sinnesstämning gjordes utifrån parametrarna ”ledsen”, ”arg”, 
”irritation”, ”glädje”, ”nervositet”, ”äckel” och ”hopplöshet” och slogs samman till en 
totalsumma om max 600 med parametern ”glädje” inverterad. En andra VAS nyttjades för att 
mäta personlig relevans till stimuli materialet, vilket skulle kunna påverka utvecklandet av 
intrusioner (Bourne, Mackay & Holmes, 2013). En tredje VAS nyttjades för att mäta graden 
av uppmärksamhet som riktades mot stimuli. För att mäta möjlig effekter av inställning till 
och belastning av de olika interferensuppgifterna användes tre VAS skalor efter 
interferensuppgiften för att mäta parametrarna ”rolig”, ”svår” och ”ansträngande” kopplat till 
uppgifterna. Slutligen så användes en VAS skala vid uppföljning för att mäta i vilken 
utsträckning försökspersonen fyllt i sina dagboksregistreringar.  
  En dagbok utvecklad av Holmes et al. (2009) nyttjades för att mäta frekvens av 
intrusioner som relaterade till det visuella och auditiva materialets innehåll. Till studien 
digitaliserades dagboken och kunde då fyllas i via försökspersonernas smartphones. Varje 
gång en deltagare upplevde en intrusion så skulle de ange tid på dygnet, innehållet, 
modaliteten (visuella, auditiv, verbal eller övriga sensationer), vad som triggade intrusionen, 
om den relaterade till försökstillfället på något sätt. Deltagarna fick även skatta obehaget 
respektive tydligheten på intrusionen på en skala från 0-10. För att utvärdera hur väl dagboken 
fyllts i så användes en VAS skala vid uppföljning för att mäta i vilken utsträckning 
försökspersonen fyllt i sina dagboksregistreringar.  
  En minnesuppgift baserad på stödd återgivning användes vid uppföljning för att 
mäta i vilken grad visuella och auditiva stimulus lagrats i minnet. Uppgiften bestod i 12 olika 
påståenden, exempelvis ”En man amputerade sin vänstra hand”, ”Flera bilar passerar 
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viadukten under tiden förövaren förgriper sig sexuellt på offret”, som skattades om sanna eller 
falska där varje korrekt svar gav en poäng 

Procedur  
  Försökstillfället inleddes med att försöksdeltagaren skrev under en 
samtyckesblankett för att därefter genomgå en kort intervju med fokus på tidigare trauma och 
stressande livshändelser i syfte att utesluta deltagare som kan tänkas ligga i risk för alternativt 
ha PTSD enligt kriterierna i DSM-V (Herlofson, & American Psychiatric Association,2014) . 
Formulären STAI-T, SJLV: Blod och MADRAS fylldes i för att mäta ångest, känslighet för 
blod och depressiva symtom i syfte att kontrollera för individuella skillnader som kan tänkas 
påverka bildandet av mentala intrusioner. Försöksdeltagarna fördelades därefter till en av 
betingelserna. De presenterade sedan för det aversiva visuella och auditiva materialet och 
sedan (beroende på vilken betingelse de randomiserats till) utföra en interferensuppgift. 
Deltagarna fick därefter skatta VAS skalor. Därefter fick de instruktioner till den digitala 
dagbok som de skulle nyttja i sju dagars tid efter att de genomgått experimentet. På den 
sjunde dagen efter första försöket så fick försökspersonerna återkomma till labbet för 
avstämning. Under den träffen så kontrollerades samtliga av personens dagboksregistreringar 
tillsammans med försökspersonen i syfte att klarlägga att de var korrekt ifyllda. 
Försökspersonen fick även fylla i en VAS skala för hur väl denne utfört sina 
dagboksregistreringar. Deltagaren fick även fylla i IES-R i syfte att kartlägga möjliga symtom 
av stressreaktion efter försöket. För samtliga försöksdeltagare erbjöds även kontakt via telefon 
en vecka senare och med möjligt erbjudande av psykologisk vård vid behov. Under studiens 
tid så uttryckte ingen deltagare behov av psykologisk vård. Slutligen så erhöll deltagaren 
kompensation för sitt deltagande i form av en trisslott och en biocheck.  
Etik 
  Studien hade innan dess påbörjan genomgått etiskprövning vid 
etikprövningsnämnden i Umeå, och där fått godkänt för att genomföras. 
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Resultat 

  Data undersöktes för potentiella univariata och multivariata outliers. Tolv 
värden avvek från medelvärdet med mer än tre standardavvikelser och ersattes med närmsta 
värdet. Två deltagare exkluderades på grund av låg följsamhet. Ett saknat värde för 
sinnesstämning tog bort ur analysen med hjälp av SPSS funktionen missing values. Två 
saknade värden för rolig tog bort ur analysen med missing values. I variablerna svår togs tre 
saknade värden bort med missing values och i variabeln ansträngande togs tre värden  bort 
med missingvalues. Två saknade värden för minnestest ersattes med ett medelvärde, och två 
togs bort med missingvalues. Två saknade värden för följsamhet ersattes med ett medelvärde. 
 

Kontroll av randomiseringen  
 En ANOVA visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller 
grad av depression F(3,24)= 1.046, p= .390, η2

p= .712, ångest F(3,24) = .994, p = .413, η2
p= 

.110, fobisk rädsla för blod F(3, 24)= 0.136,p= .937, η2
p= .017, eller personlig relevans mot 

materialet F(3,24)= .337, p= .799, η2
p= .040. Det fanns vidare inte några signifikanta 

skillnader mellan grupperna beroende på kön x2 = .933, p= .817,φ= .183. 

Kontroll för överenstämmelse 
  Det fanns inga skillnader för skattningar av uppmärksamhet riktade mot stimuli 
beroende på grupp F(3,24)= .201, p= .895, η2

p= .025.  Vidare fanns inga skillnader för 
självskattningar kring följsamhet i dagboksifyllnad F(3,24)= 2.080, p= .129, η2

p= .206. 
Slutligen så rapporterades det inga signifikanta skillnader i en minnesuppgift beroende på 
grupp F(3,22)= .656, p= .588, η2

p= .082. 
  

Kontroll av Manipulation  
  Grad av negativ sinnesstämning ökade efter exponering av det auditiva och det 
visuella materialet enligt en mixad ANOVA av pre (M=67.370,SD = 30.740) och post 
(M=291,150, SD=124.291) mätningar av sinnesstämning visade på en huvudeffekt av tid 
F(1,23) = 79.337, p<0.01, η2

p = .775. Vidare så fanns det ingen interaktionseffekt mellan 
grupp och tid F(3,23)= .613, p=.613, η2

p= .074, eller någon huvudeffekt för grupp 
F(3,23)=1.463, p=.251, η2

p= .160. Se Tabell 1 för deskriptiv statistik  
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Tabell 1 
Medelvärden för baslinjesmätningar, MADRS, SJLV:Blod, STAI-T samtliga delar av IES-R, 
samt skattad sinnesstämning för och efter exponering för det aversiva materialet. Anger även 
deltagarantal per interferensgrupp. 

Variabel EMDR  
(N=8) M (SD) 

Minnesbild 
(N=8)M (SD) 

Speluppgift(Tetris) 
(N=5)M (SD) 

Kontroll 
(N=7)M (SD) 

Ålder 25.63 (5.53) 26.50 (7.37) 25.40 (5.13) 23.71 (3.15) 
MADRS 5.50 (3.34) 4.75 (3.10) 2.80 (1.09) 3.86 (2.73) 
SJLV:Blod 5.87 (3.87) 6.37 (4.37) 5.80 (4.26) 7.14 (4.84) 
STAI-T 33.88 (6.17) 32.13(5.91) 28.40 (4.93) 30.57 (5.96) 
Pre expo 
sinnesstämning 

74.00 (30.01) 68.00 (40.93) 79.20 (33.37) 50.71 (11.22) 

Post expo 
sinnesstämning 

274.38 
(135.19) 

318.86 (133.56) 353.60 (157.36) 238.00 (58.79) 

Uppmärksamhet 87.88 (14.40) 85.75 (20.04) 80.80 (20.04) 86.00 (18.85) 
Personligrelevans 13.50 (10.25) 17.29 (14.85) 13.20 (15.59) 11.29 (14.73) 
Följsamhet 70.63 (15.82) 86.00 (2.90) 90.20 (9.15) 77.14 (24.05) 
Minnes test 9.50 (1.41) 8.71 (1.11) 9.50 (1.52) 9.50 (1.22) 
IES-R 13.27 (4.42) 20.77 (14.85) 17.20 (4.66) 17.43 (12.03) 
IES-R Int 8.06 (2.27) 9.81 (5.55) 7.40 (4.39) 8.29 (4.54) 
IES-R Und 3.00 (2.51) 7.00 (6.78) 8.40 (1.67) 5.71 (3.77) 
IES-R Hyp 2.25 (1.49) 4.00 (4.07) 1.40 (0.55) 3.43 (5.25) 

 

Experimentella mått 
  En envägs ANOVA visade på inga signifikanta skillnader i intrusionsfrekvens 
totalt beroende på grupp, F(3,24)= .327,p= .806, η2

p = .039 vilket betyder att grupperna inte 
upplevde någon skillnad i intrusionsfrekvens beroende på vilken interferensuppgift de 
genomfört. Det fanns heller inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande frekvens 
av visuella intrusioner, F(3,24) =.090, p= .965, η2

p = .011, frekvens av auditiva intrusioner 
F(3,24)= .662 , p= .584, η2

p =. 076, frekvens av verbala intrusioner F(3,24)= .245, p=.864, 
η2

p = .030, eller frekvens av intrusiva kroppssensationer F(3,24)= .638, p= .598, η2
p = 0.074. 

Vilket innebär att det inte fanns någon skillnad i intrusionsfrekvens för någon av de uppmätta 
intrusionstyperna beroende på grupp.  
Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan skattad grad av posttraumatiska 
stressreaktioner totalt enligt IES-R beroende på grupp, F(3,24)= .685, p= .570, η2

p=.079 . Det 
fanns inte några signifikanta skillnader gällande besvär av intrusioner beroende på grupp 
F(3,24)= .383, p = .766, η2

p = .046. Vidare så fanns det inte några signifikanta skillnader i 
undvikande enligt F(3,24)= 1.869, p = .162 η2

p= .189, eller hyperarousal F(3,24)= .704, p = 
.559, η2

p= .081. Sammantaget innebär det att det inte gick att se någon skillnad i 
posttraumatiska besvär totalt, eller avseende besvär med intrusioner, undvikande och 
hyperarousal beroende på grupp. För deskriptiv statistik över experimentella mått, se Tabell 2.  
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Tabell 2 
 Totala antalet intrusioner utifrån modalitet för varje grupp 

Variabel EMDR  
M (SD) 

Minnesbild  
M (SD) 

Speluppgift(Tetris) 
M (SD) 

Kontroll  
M (SD) 

Visuella 2.50 (1.69) 2.50 (1.07) 2.20 (2.39) 2.71 (1.70) 
Auditiva 1.00 (0.76) 0.75 (0.71) 0.80 (1.30) 1.43 (1.27) 
Verbala 0.37 (0.74) 0.37 (0.74) 0.40 (0.55) 0.14 (0.38) 
Övriga 
sensationer 

0.12 (0.35) 0.25 (0.46) 
 

0 (0) 0.29 (0.49) 
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Diskussion 

  Studien kunde inte visa någon av de förväntade effekterna . Det fanns ingen 
signifikant reduktion i frekvens av intrusiva visuella minnen beroende på grupp. Därav så 
kunde studien inte observera någon skillnad i intrusionsfrekvens hos de deltagare som 
genomfört speluppgiften (Tetris) jämfört med en ”no-task” kontrollgrupp.  Mot bakgrund av 
tidigare forskning så är detta resultat det mest förvånande då en stor mängd tidigare studier 
(t.ex. Holmes et al.,2009; James et al.,2015; Tabrizi & Jansson, 2016) har visat att 
modalitetsspecifika uppgifter kan minska frekvensen av intrusiva minnen inom en specifik 
modalitet. Enligt författaren var den största bristen i den aktuella studien ett lågt deltagarantal 
(N=28) i förhållande till antalet experimentgrupper vilket gör det svårare att hitta systematiska 
skillnader, där minsta antal i en betingelse enbart bestod av 5 individer.   
  I förhållande till EMDR-betingelsen så fanns det begräsningar som kan ha 
försvårat upptäckten av eventuella effekter. I enlighet med etablerade protokoll av Shapiro 
(2014, 2018) så är en behandlande EMDR session där sakadiska ögonrörelser med samtidig 
minnesåterkallning ingår av ”standardlängd” för terapier (60-90 min), jämfört med vår 
experimentella betingelse om 10minuter.  Detta väcker frågan om den aktuella studien använt 
otillräcklig tid till EMDR gruppen och att eventuella frekvensreducerande effekter kan 
upptäckas om uppgiften utförs under längre tid. En tidigare studie av Patel och McDowall 
(2016) ger dock en annan bild då en reduktion av intrusiva minnen uppnåddes, jämfört med 
en kontrollgrupp, efter att sakadiska ögonrörelser utförts under 6 minuter. Patel och 
McDowall fick dock enbart en frekvensreducerande effekt i den grupp som utförde sakadiska 
ögonrörelser av högre frekvens (att följa rörelsen av  en prick över en datorskärm med 
frekvensen 2 rörelser per sekund) jämfört med lägre frekvens (1 rörelse per sekund). I den 
aktuella studien kontrollerade inte rörelsefrekvensen av den punkt som användes för EMDRS 
gruppen innan experimentet utfördes. Mätning i efterhand gav dock en rörelsehastighet på 1 
rörelse per sekund vilket tyder på att den uppgift vi använt i EMDR gruppen kanske inte var 
tillräcklig krävande för störa ut minneskonsolideringen via den visouspatiala scetchpaden. 
Detta förklarar dock inte varför studien inte såg någon frekvensreduktion hos 
spelgruppen(Tetris) 
  En ytterligare förklaring till avsaknad av förväntade intrusionsreducerande 
effekterna kan attribueras till en möjlig ”golveffekt”. Vid en jämförelse av medelantal av 
intrusioner per grupp (oavsett modalitet) i den aktuella studien så går det inte att se någon 
större variabilitet mellan grupperna. Detta resultat är överraskande då studien kunde visa på 
en stark ökning i negativ sinnesstämning som följd av det aversiva materialet. Vilket enligt 
tidigare forskning (Holmes et al,2009; Krans, Näring, Holmes, & Becker,2010; Tabrizi & 
Jansson, 2016) bör leda till ökat antal intrusioner. Exempelvis Kran et al.(2010) kunde 
uppvisa ett medelvärde om 4.57 visuella intrusioner per deltagare i kontrollgruppen och 2.48 i 
medel på deras visuella interferensuppgifter. Betraktat mot resultatet i den aktuella studien så 
bör värdet för kontrollgruppen (M=2.71) vara något högre än vad den de facto är för 
speluppgiften (M=2.20). En möjlig förklaring till detta kan ligga i den dagbok som använts i 
den aktuella studien. I tidigare studier (Blomquist,2017; Holmes et al.,2009;James et al.,2015; 
Tabrizi & Jansson,2016; Vernersson, 2015) så har den varit i form av registreringar i 
pappersformat, jämfört mot den digitala versionen som hade utvecklats till den aktuella 
studien. Det kan vara så att det digitala formatet där åtkomsten skett via ett utskickat mejl 
gjort att deltagarna generellt skattat färre intrusioner, kanske genom att de inte blivit påminda 
om att de bör registrerar intrusioner i samma utsträckning som en blir av att bära omkring på 
en pappersbaserad dagbok. 
  Ytterligare en möjlig felkälla kan ligga i det protokoll som EMDR gruppen 
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baserades på (van Veen et al., 2015). Medan deltagarna i van Veen et al. fick hålla ett 
autobiografiskt minne (ett sedan tidigare inlärt minne) aktivt i minnet samtidigt som 
ögonrörelser utfördes fick deltagarna i den aktuella studien ”framkalla” ett minne som ännu 
inte konsoliderats och blivit autobiografiskt. Tidigare studier har visat att sedan tidigare 
inlärda intrusiva minnen går att påverka genom rekonsolidering (se James et al..,2015, för ett 
exempel). Att plocka fram och hålla ett minne aktivt från det stimuli som är under inlärningen 
till att bli ett nytt potentiellt intrusivt minne, har enligt författarens egen kännedom inte utförts 
tidigare. Det finns alltså en möjlighet att den delen av proceduren inte agerade interfererande 
med bildandet av det intrusiva minnet, vilket skulle kunna förklara varför varken EMDR 
gruppen eller gruppen som enbart höll en minnesbild inte upplevde färre intrusiva minnen 
jämfört med någon annan av experimentgrupperna.  
  Inför framtida studier inom området så bör frekvensreducering av intrusiva 
minnen genom sakadiska ögonrörelser ges ytterligare utrymme då det råder i en brist på denna 
typ av studier. Litteraturgenomgången till den aktuella studien gav enbart en studie av Patel 
och McDowall (2016) inom frekvensreducering av intrusiva minnen genom EMDR 
procedurerer, detta trots att forskningen inom närliggande områden har visat att de sakadiska 
ögonrörelserna kan reducera både klarheten och nivån av obehag hos intrusiva minnen (van 
den Hout et al. 2016; van Veen et al., 2015). Om forskning kring sakadiska ögonrörelser kan 
visa samma effekter som Iyadurai et al. (2017) gjorde gällande reducering av intrusiva 
minnen, genom tetrisuppgifter hos personer som precis varit med i trafikolyckor, så kan 
sjukvården i framtiden få tillgång till ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg. Lidandet av 
intrusiva minnen, inom PTSD skulle exempelvis förhållandevis enkelt kunna behandlas vid en 
vårdcentral samtidigt som reguljär behandling fortsätter inom psykiatrin. I dagsläget så krävs 
det dock vidare forskning innan en så applikation är möjlig.  
  Ett möjligt upplägg för en framtida studie kan vara en modifierat upplägg där en 
inledande exponering för bild och ljudmaterial (enligt traumafilmsparadigmen) följt av tre 
olika grupper som genomgår antingen EMDR med samtidig minnesaktivering (där 
ögonrörelserna har hög frekvens), enbart minnesaktivering eller en ”no-task” kontroll under 
konsolideringsfasen av minnesbildandet. Upplägget skulle kunna testa samma effekter som 
specificerades som hypoteser till den aktuella studien, men ställa ett mindre krav på 
deltagarantal.  
  Slutligen så vidhåller författaren till den aktuella studien vikten av fortsatta 
studier inom området. Trots ett icke-signifikant resultat så har tidigare studier kring sakadiska 
ögonrörelser i samband med samtidig minnesaktivering visat lovande effekter. Framtida 
studier med god design kring har potential att visa på effekter som kan vara till god nytta för 
sjukvården genom sin förhållandevis enkla applikation. 
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