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UPPLEVELSER AV ATT LIGGA I FLYTTANK - FLOATING 
 

Hans Söderström 
 
 

Det moderna informationssamhället har medfört en ökning av upplevd stress. 
Avslappningsmetoder används som ett sätt att motverka hög anspänning. En 
relativt ny företeelse utgör floating, där man flyter i saltkoncentrerat vatten inuti 
en stimulireducerad flyttank. Forskning har påvisat gynnsamma effekter av 
floatingutövande. Syftet i denna studie var att undersöka individers upplevelser av 
att ligga i en flyttank. Sex halvstrukturerade intervjuer gjordes med 
floatingutövare som flyter med varierande grad av sensorisk restriktion. Tematisk 
analys användes i databearbetningen. Resultaten visade att floating upplevdes som 
behagligt och avslappnande. Stora skillnader förelåg dock mellan individer i flera 
aspekter av floatingupplevelsen. Graden av sensorisk reducering i flyttanken 
tycktes påverka typen av erfarenheter. Ovanliga upplevelser var endast 
förekommande vid floating med strikt stimulireduktion. Ett vetenskapsteoretiskt 
resonemang förs kring synen på ovanliga upplevelser.  Floatingens användbarhet 
som terapeutiskt verktyg diskuteras och vidare forskning kring floating och terapi 
rekommenderas. 
 
Nyckelord: stress, avslappningsmetoder, floating, utomkroppsliga upplevelser 
 

 
Inledning  

 

Stress 
 
Människan i det moderna västerländska samhället har under de senaste årtiondena upplevt en 
vardag som i allt högre grad kommit att präglas av en allt större mängd sinnesintryck. Tystnad 
blir också allt mindre förekommande samtidigt som människor kan uppleva att de har allt 
mindre tid till sitt förfogande. ”Allt färre människor tvingas orka allt mer under allt kortare 
tidsrymd. Det offentliga rummet invaderas av telefoner, ljud och hets. Denna acceleration är 
på väg att skapa en kulturell härdsmälta- en uttunning av humanistiska värden och 
eftertänksamhet.” (Wikström, 2001, s.19).  
 
I Sverige fördubblades, enbart mellan 1998 och 2000, kostnaden för långtidssjuksskrivningar. 
En överrepresentation fanns för medelålders kvinnor som arbetade inom den offentliga 
sektorn. De vanligaste sjukskrivningsorsakerna hade också ändrats sedan början av 90-talet. 
Från att tidigare fysiska, muskulära besvär varit de dominerande anledningarna till 
sjukskrivning, hade vid slutet av decenniet detta kommit att ersättas av psykiska orsaker. 
Depressioner, stressreaktioner och utbränning var nu de främsta anledningarna (Johansson, 
2002). Mer än varannan kvinna och man upplevde också i Arbetsmiljöverkets undersökning 
2003 att de hade för mycket att göra på sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2004). 
 
Vårt konkurrensinriktade och stressade samhälle utsätter oss för både psykiska och fysiska 
påfrestningar. Oförmåga att hinna med och känslor av att inte räcka till är några stressfaktorer 
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vars konsekvenser kan leda till ohälsosamma reaktioner hos människokroppen. Liksom djuren 
reagerar människan enligt ett bestämt mönster på akuta eller bestående stressituationer. En 
medfödd respons aktiveras som i kanske miljontals år har utgjort en del av vår fysiska 
personlighet. Denna respons brukar kallas för ”fight-or-flight”- responsen (”slåss-eller-fly”- 
responsen). 
 

När vi ställs inför situationer som tvingar oss att anpassa vårt beteende träder en icke 
viljestyrd respons i funktion. Den höjer vårt blodtryck, ökar hjärtverksamheten, höjer 
andningshastigheten, ökar ämnesomsättningen och blodflödet genom musklerna och 
gör oss på detta sätt beredda till konflikt eller till flykt (Benson, 1975, s. 16). 
 

Kroppsfunktioner som vi normalt inte tänker på sköts av det autonoma nervsystemet. ”Fight-
or-flight”- responsen aktiverar den del av det autonoma nervsystemet som kallas det 
sympatiska, varvid hormonerna adrenalin och noradrenalin utsöndras. Detta gör att 
blodtrycket stiger samt att hjärtverksamhet och ämnesomsättning ökar. Om ”fight-or flight”- 
responsen under en längre tid kontinuerligt fortsätter att aktiveras kan till slut konsekvenserna 
bli så allvarliga att man drabbas av hjärtinfarkt eller hjärnblödning. Detta sker genom de risker 
som en blodtrycksförhöjning framkallad av långvarig stress innebär.  
 
Media och relationer 
 
Förutom den självklara omständigheten att allt fler bor i tättbefolkade områden, innebär också 
den ökade kommersialiseringen i samhället att den genomsnittlige individen möts av allt fler 
stimuli, bland annat i form av bilder och musik. Ofta kan människor i de medialt distribuerade 
budskapen uppleva ett inslag av krav. Innehållet i dessa kan ha en normativ effektverkan och 
medvetet eller omedvetet upplevas som pressande av budskapens mottagare.  

 
…even when communicators are not making a direct attempt to sell us something, they 
can succeed in influencing the way we look at the world and the way we respond to 
important events in our lives (Aronson, 1999, s. 59).  

 
Värden som lyfts fram kan vara t.ex. att man ska vara medlem i en lycklig kärnfamilj, vara 
populär och ha många vänner eller att man ska vara attraktiv för det motsatta könet. Dessa 
budskap förmedlas ofta av fotomodeller som anlitats för att ge reklambudskapet en attraktiv 
förpackning. I allmänhet blir intrycket av mediebudskapen att människans väg till lycka och 
måluppfyllelse befinns vara helt beroende av relationen till andra människor. I USA har trots 
det flera undersökningar visat att de regelbundna kontakterna med vänner och grannar på en 
lång rad olika områden minskat markant de senaste årtiondena. 
 

Vi ägnar mindre tid åt bordssamtal, vi hälsar på hos varandra mindre ofta, vi sysslar 
mindre ofta med fritidsverksamhet som stimulerar social interaktion i avspända former, 
vi är oftare åskådare och allt mer sällan deltagare. Vi känner våra grannar mindre väl 
och vi träffar gamla vänner mindre ofta (Putnam, 2000, s. 120).  

 
Det finns skäl för att tro att förhållandena inte skiljer sig så nämnvärt i Sverige med tanke på 
likheten i levnadsstil mellan de två länderna. Resultatet blir att det då föreligger en ökad 
skillnad mellan vad som utmålas i reklambudskapen och TV gentemot hur många människor 
verkligen har det. Det är kanske inte alltför långsökt att tänka sig att denna skillnad kan utgöra 
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en stressfaktor för många människor och om inte annat utgöra ett incitament för en 
kompensatorisk livsstil som är allt annat än hälsosam. 
 
Avslappningsmetoder 
 
Metoder för att motverka stress har blivit allt mer populära under de senaste årtiondena. Detta 
trots eller kanske tack vare att de innehåller ingredienser som går tvärt emot de allmänna 
tendenserna i samhället. Först och främst används i allmänhet dessa metoder under ensamhet. 
Det krävs då ingen annan närvarande för att man ska kunna utföra uppgiften. En absolut 
förutsättning för att kunna minska sin stress är också att man måste sänka sitt tempo. Därför är 
det långsamhet och stillhet som eftersträvas. Avslappningsmetoder har också andra 
gemensamma karaktärsdrag, trots att de på ytan kan te sig olika. Ett av de viktigaste består i 
att man försöker minska eller inte lägga så stor vikt vid sinnesintryck och tankar. Detta kan 
möjliggöras av att man använder koncentration. Man koncentrerar sig på t.ex. andning, ett 
mantra, att systematiskt gå igenom kroppsdelar (progressiv och tillämpad avslappning) osv. I 
denna koncentration är målet att förskjuta fokus från att gå in i tankar om inre och yttre 
fenomen till den mer eller mindre repetetiva uppgiften som ingår i avslappningsmetoden.  
 
I meditation som numera är en av de flitigast förekommande avslappningsmetoderna även i 
väst, betonas särskilt rollen som tankarna spelar för att nå ett mer rofyllt tillstånd. Fontana 
(2000) uttrycker det på ett mycket vackert och elegant sätt: 
 

Enkelt uttryckt är meditation en upplevelse av sinnets obegränsade beskaffenhet, när det 
inte längre domineras av det vanliga inre bruset. Tänk för ett ögonblick på himlen. Om 
himlen ständigt är täckt av moln kan vi aldrig se dess sanna beskaffenhet. Tag bort 
molnen och som av ett trollslag kan vi uppleva himlens blå oändlighet i all dess skönhet. 
Om sinnet ständigt är fördunklat av tankar kan vi aldrig uppleva det så som det 
egentligen är. Det enda vi upplever är det molntäcke som utgörs av dess innehåll (s. 
16).  

 
Verkan av avslappning kan beskrivas som en motsats till ”fight-or-flight”- responsen. Herbert 
Benson (1975) kallar den för avslappningsresponsen. Igångsättningen av denna leder till en 
reducering av aktivitet i sympatiska nervsystemet. Vad detta för med sig är att kroppen 
återställs till en hälsosammare balans. Hjärtverksamhet och ämnesomsättning avtar och 
andningstakten minskar. Hos människor med förhöjt blodtryck har också konstaterats en 
sänkning av blodtrycket till följd av uppnådd avslappning. 
 
Forskning om avslappningsmetoder 
 
Forskning har visat att avslappningsmetoder ger gynnsamma kroppsliga och kognitiva 
verkningar för utövare (vilket i sin tur ger ett ökat välmående). Bland annat har effekten av 
just meditation undersökts i ett antal studier. När man med EEG (elektroencefalografi) 

undersökt vilka typer av hjärnvågor försökspersoner alstrar under meditation, har man funnit 
en ökad förekomst av alfa och thetavågor jämfört med i ett normalt vakentillstånd (Tahahashi 
et al., 2005; Travis, 2001). Kortfattat kan man beskriva alfavågor vara förknippade med 
avslappning och reflektion, thetavågor med kreativitet och harmoni (Traunmüller, 1999).   
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Vid yoga och meditation minskar den sympatiska aktiviteten i det autonoma nervsystemet 
(Vempati & Telles, 2002, Walton et al., 2002, Takahashi et al., 2005) och den parasympatiska 
ökar (Kubota et al., 2001, Takahashi et al., 2005). Den viktigaste transmittorsubstansen som 
används av de sympatiska nervfibrerna är stresshormonen noradrenalin. Höga halter av 
noradrenalin i kroppen påverkar kroppen negativt på sikt eftersom det, förutom högt 
blodtryck, ger förhöjda blodfetter och ökad puls. Barnes, Treiber & Davis (2001) fann att en 
försöksgrupp bestående av tonåringar som två gånger dagligen mediterade 15 minuter under 
två månaders tid, förbättrade sitt kardiovaskulära hälsoläge på grund av gynnsamma effekter 
för blodtryck, hjärtfrekvens och hjärtats pumpförmåga. 
 
Mindfulness är en form av meditation vars ursprung är från den buddhistiska Theravada-
traditionen (Hanh, 1976, refererad i Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005). En modern 
variant av Mindfulness har utvecklats av Kabat-Zinn och kollegor vid Massachusets 
universitet i Usa (Kabat-Zinn, 1982, refererad i Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005). En 
svensk översättning av begreppet Mindfulness är medveten närvaro. Mindfulness eller 
medveten närvaro syftar till att vara mentalt närvarande i nuet, till skillnad från att i tanken 
vara i det förflutna eller i framtiden. När tankarna är upptagna med ältande över det förflutna 
eller oro inför framtiden, är uppgiften i medveten närvaro att icke-dömande återföra 
uppmärksamheten till nuet. Medvetenhet och acceptans av vad som händer i ögonblicket är 
nyckelord i Mindfulness. Användandet av mindfulnesstekniker har befunnits minska stress, 
oro och depression i både kliniska och icke-kliniska populationer (Miller, Fletcher, & Kabat-
Zinn, 1995; Shapiro, Schwartz & Bonner, 1998). Ett åtta veckors träningsprogram i 
mindfulness indicerade en positiv effekt på hjärnan och på immunförsvaret (Davidson et al., 
2003). Förmågan att vara medvetet närvarande tycks ge ett högre psykologiskt välmående och 
öka självkännedomen (Brown & Ryan, 2003). Mindfulnessbaserad kognitiv terapi verkar 
signifikant kunna minska risken för återfall i depression (Teasdale et al., 2000). 
 
Tillämpad avslappning, som är en vidareutvecklad variant av progressiv avslappning, har 
bland annat befunnits ge positiva resultat vid generaliserad ångeststörning (Borcovec & 
Costello, 1993), panikstörning (Beck, Stanley, Baldwin, Deagle & Averill, 1994, Öst & 
Westling, 1995) och kronisk smärta (Spence, Sharpe, Newton-John & Champion,1995).  
 
Floating 
 
Till skillnad från meditativa och andra avslappningsmetoder så kräver floating inte något 
aktivt arbete av utövaren för att avslappning ska kunna uppnås. På hemsidan ”Blå vila”, 
tillhörande ett floatingcenter i norra Sverige, står det till och med att; ”floating är en genväg 
till meditation” (Öhlén, 2001). Därmed troligtvis syftande på att ett meditativt tillstånd ska 
kunna uppnås utan att utövaren behöver använda någon teknik för att komma dit. Man jobbar 
då alltså inte som i andra avslappningsmetoder med att försöka styra sina tankar utan 
situationen i sig tänks föra fram utövaren till ett avslappnat tillstånd. 
 
Den amerikanske läkaren och forskaren John C. Lilly (1915-2001) konstruerade den första 
floatingtanken 1954. Vid denna tidpunkt arbetade Lilly för National Institute of Health med 
frågor som rörde isolering, fångenskap, ensamhet och avskildhet. Det man var intresserad av 
var frågan om hur sinnet reagerar när inga yttre influenser finns närvarande. Inom 
neurofysiologin hade det länge funnits en fråga om vad som håller hjärnan i gång och var dess 
energikällor kommer ifrån. Det spekulerades i att om man skar av all information till hjärnan 
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så skulle den hamna i ett komaliknande tillstånd eller i en drömlös sömn. En alternativ 
hypotes var att hjärnan skulle fortsätta att fungera och generera upplevelser även i en 
stimulifri omgivning (Samadhi Tank Company, 2004). Isoleringstanken skapades av Lilly för 
att få kunskap om detta. Han ville studera upphovet till medvetande och dess relation till 
hjärnan. Lilly tänkte sig (Lilly & Gold, 1995) att genom att behöva befatta sig med 
beräkningar över tyngdkraften tillsammans med ljud, ljus och temperaturvariationer, upp till 
90 procent av det centrala nervsystemets resurser aktiveras (refererad på Elixa Peak Beings 
websida).  
 
När Lilly provade själv att använda flyttanken upptäckte han att han kunde få avslappning, 
drömma och låta fria associationer slumpmässigt avlösa varandra, men medvetandet fanns 
alltid till hands, redo att ta över om han ville det. Han upptäckte också att han kunde 
”programmera” sig själv. Genom att djupt fokusera sitt medvetande kunde ett scenario 
uppfinnas som sedan upplevdes av honom (programmet kördes) under avslappningen 
(Samadhi Tank Company, 2004). NASA och andra stora organisationer har använt Lillys 
forskning, bland annat som i NASAs fall för att simulera tyngdlöshet och undersöka vilka 
effekter isolering har på människan. 
 
I USA, floatingens ursprungsland, bedrevs floating länge enbart av ett fåtal privatpersoner 
samt i forskningssyfte på olika universitet. Genombrottsåret för floating i USA var 1983, 
eftersom det då mer blev känt om floatingens effekter genom den forskning som utförts i 
ämnet. Floating kom till Sverige på 80-talet. I idrottsrörelsen började man då använda 
flyttanken för mental träning. Det första flytcentret i Sverige öppnade 1985. De senaste åren 
har antalet kommersiella flytanläggningar ökat avsevärt i vårt land. Detta beror antagligen till 
en del på den svenska forskning som har gjorts inom området. 
 
Floating innebär att individen flyter i lite under kroppstempererat (34.4°C) salt vatten 
innesluten i en tank (Kjellgren, 2003). I denna tank kan man stänga ute ljud-, ljus- och 
temperaturintryck (sensorisk deprivation) och man får heller inte kroppslig kontakt med ett 
fast underlag. Under floating upplevs kroppen som mer eller mindre tyngdlös på grund av att 
det saltrika vattnet ”bär” upp kroppen. Utövarna har öronproppar för att minimera akustisk 
påverkan (Kjellgren, 2003) och för att inte saltvattnet ska tränga in i hörselgången. Näsa och 
mun är hela tiden belägna över vattenytan. Tiden som varje floatingtillfälle varar varierar 
vanligtvis mellan fyrtiofem minuter och en timme. Tanken stängs med en lucka som är 
belägen på ena kortsidan. När som helst kan floatingutövaren öppna luckan och gå ut ifrån 
flyttanken. I dess klassiska form utförs floating i frånvaro av stimuli. En ny form av 
företeelsen har kommit under senare tid, där utövaren kan välja att ha ljus i flyttanken och 
musik på i bakgrunden.  
 
Sensorisk deprivation hade tidigare associerats främst med att ha negativa följdverkningar. På 
1950- och 60-talen gav försöksdeltagare i experiment på sensorisk deprivation, uttryck för 
känslor som rädsla, bristande tankeförmåga, rastlöshet och andra symptom på obehag, när de 
skulle beskriva sina upplevelser. Många av effekterna verkar, menar Zuckerman (1969), ha 
varit resultatet av långvarig fångenskap snarare än beroende på stimuliinskränkning (refererad 
i Barušs, 2003, s. 44). I vissa försök kunde försöksdeltagare vistas en vecka inuti kistliknande 
utrymmen fastspända med läderremmar som begränsade rörligheten, ha huvudet fixerat 
samtidigt som ganzfeldprocedurer, där halverade ping-pongbollar fästes över ögonen och 
hörlurar som spelade upp vitt brus placerades på öronen, användes för påverkan av 
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deltagarnas syn- och hörselintryck (Zubek, Bayer, Milstein & Shephard, 1969, ref. ibid.). 
Trots att sådana typer av experiment övergavs tidigt i forskningen på sensorisk deprivation, 
lyfte andrahandskällor och media fram de förmodade skadliga och bisarra konsekvenserna av 
upplevelserna (Suedfeld, 1980, refererad i Suedfeld, Ballard & Murphy, 1983). Antagligen 
ledde detta till självuppfyllande profetior av aversiva reaktioner hos en del forskare och 
försöksdeltagare (Suedfeld et al.,1983). En summering av de tidiga forskningsresultaten 
utmynnade i slutsatsen att hjärnan utan en föränderlig sensorisk omgivning slutar att fungera 
på ett adekvat sätt och att abnorma beteenden utvecklas (Heron, 1957, sid 56, refererad i 
Barušs, 2003, s. 44). Den nyare forskningen på området har dock påvisat positiva resultat när 
det gäller den speciella form av sensorisk deprivation som floating innebär. 
 
Forskning om floating 
 
Floating var behagligt och avslappnande konstaterades i en studie med 24 försöksdeltagare. 
Dessutom gav upplevelsen en sänkt hjärtfrekvens (Forgays, Forgays, Pudvah & Wright, 
1991). Fine & Turner (1982) demonstrerade att floating kan sänka blodtrycket. I en annan 
studie visades att egna livsepisoder återkallades mer intensivt och mindes som mer behagliga 
av en floatinggrupp jämfört med en kontrollgrupp som vilade (Suedfeld & Eich, 1995). 
Floating i kombination med ett självhjälpsprogram gav goda resultat för försökspersoner som 
ville sluta röka (Best & Suedfeld, 1982). Suedfeld & Borrie (1999) anger att man hos 
floatingutövare funnit, i likhet med de resultat som gjorts på meditation, en förhöjd förekomst 
av alfa och thetavågor under flyttillfällen.  
 
Ett hypnagogtt tillstånd är ett medvetandetillstånd som ligger emellan sömn och vakenhet. Det 
kan liknas vid stadiet precis innan man somnar. Ett stadium som kan ge bilder och 
hallucinationer. Sakata, Shinohara, Hori & Sugimoto (1995) visade med EEG-analys att 
floating gav ett mera hypnagogt tillstånd än vad vanlig vila och sömn gjorde samt åstadkom 
en djup avkoppling. Floating har också visats ge smärtlindrande effekter (Fine & Turner, 
1985, Kjellgren, Sundequist, Norlander & Archer, 2001) för personer med kronisk smärta 
samt markant minskade halter av stresshormonen noradrenalin i blodet hos försöksdeltagare 
(Kjellgren, Sundequist, Norlander & Archer, 2001). Förutom smärtlindring och förhöjd 
sinnesstämning rapporterar Norlander, Kjellgren & Archer (2001) om transpersonella 
upplevelser hos försökspersoner. Dessa delas upp i tre kategorier, upplevelser av sin egen 
födsel, känsla av kosmisk enhet, samt känsla av att tappa kontakten med sin 
kropp/utomkroppsliga upplevelser. I ett pre/posttest fick försökspersoner efter ett flyttillfälle, 
väsentligt högre resultat på test som mätte kreativitet och sinnesstämning jämfört med innan 
flyttillfället och med en icke-flytande kontrollgrupp. Resultaten för floatinggruppen indikerade 
även en minskning av oro/spändhet, depression, fientlighet och trötthet jämfört med innan 
flyttillfället (Forgays & Forgays, 1992).  
 
Primärprocesser och sekundärprocesser är två begrepp som kommer från den psykoanalytiska 
teorin. Primärprocesser är det tänkande som präglas av fantasi, intuition och direkthet. 
Sekundärprocesser är det planerande, abstrakta och realitetsprövande tankesättet. I ett försök 
lett av Norlander, Bergman & Archer (1998) konkluderade de att den flytande 
experimentgruppen uppvisade ett tänkande mera baserat på primärprocesser än vad 
kontrollgruppen gjorde. Floatinggruppen fick också högre poäng vad gäller kreativ orginalitet 
än vad kontrollgruppen fick.  
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Motivation till undersökningen 
 
Kvantitativa undersökningar finns som synes som behandlar floating, men jag har inte kunnat 
hitta någon som tar sig an ämnet utifrån ett kvalitativt, fenomenologiskt perspektiv. Att min 
studie utgår från detta perspektiv beror dels på att den då fyller en explorativ funktion, dels 
övertygelsen om att psykologiska fenomen beskrivs bättre om kvalitativa metoder fogas till 
utförda kvantitativa metoder. 
 
Det finns också ett etiskt perspektiv. Jag vill att intervjupersonerna ska ha utbyte av att bli 
intervjuade. Genom att inte utgå från en hypotes, ha öppna frågor och en deskriptiv, explorativ 
ansats ger jag respondenterna en möjlighet att fritt redogöra för erfarenheter och upplevelser. 
Något som jag tror kan vara berikande för deltagarna.   
 
Anledningen till mitt val av examensuppsatsämne är att jag upplever att avslappningsmetoder 
skulle behöva uppmärksammas mer inom det psykologiska området. En företeelse som 
baseras på sensorisk deprivation är också mycket intressant eftersom (som beskrivits ovan) 
den blir en motsats till det moderna samhällets stimulusöverflöd. 
 
Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva individers upplevelser av att ligga i flyttank 
(floating). 
 
Exempel på frågeställningar: 
 
Vilka känslor finns under floating? 
Vilka tankar finns under floating? 
Har man varit med om ovanliga upplevelser? 
Har floatingutövandet förändrat något i livet? 
Vad har den sociala omgivningen för tankar om floating? 
 

 
 

Metod  
 

Urval 
 

En ambition inför urvalsprocessen var att försöka få intervjudeltagare som flutit olika lång tid. 
Tanken var att den enskildes erfarenheter och känslor inför undersökningsämnet antagligen 
skulle kunna vara starkt influerade av mängden floatingerfarenhet. Kön och ålder togs också 
hänsyn till, men bedömdes inte vara lika viktiga variabler i undersökningen. Det exakta 
antalet respondenter som behövdes avgjordes när mättnaden i intervjumaterialet befanns vara 
tillfredsställande. Av praktiska skäl begränsades också upptagningsområdet till att omfatta 
Stockholm och dess närmaste omgivning. Efter den fjärde intervjun, när tre av de fyra 
respondenterna befunnits utöva floating med musik, naturljud, ljus och/eller flyttanksluckan 
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lite öppen, beslöt jag mig för att ändra urvalet. De två återstående intervjuerna gjordes med 
deltagare som flöt utan externa stimuli. 
Eftersom kriterierna för sensorisk deprivation i högst olika grad har varierat mellan 
intervjupersonerna utifrån deras berättelser, förändrade det undersökningen och därmed 
urvalet. Två huvudgrupper kunde i och med det korrigerade urvalet identifieras. Den ena 
gruppen, tre personer, bedrev sitt flytande, med ett undantag, utan förekomst av externa 
stimuli. Undantaget bestod av nedvarvningsmusik vid början av flyttillfället och 
uppvarvningsmusik vid slutet. Däremellan förekom inget ljud eller ljus. Den andra gruppen 
hade ett eller flera stimuli närvarande under flytpassen. En jämförelse i vissa aspekter mellan 
dessa två grupper kommer när det är påkallat att redovisas i resultatdelen och sedan diskuteras 
i diskussionen. 
 
Sökning på Internet resulterade i adresser till några platser i Stockholm som erbjuder floating. 
Dessa företag kontaktades per telefon, där förutom att undersökningens syfte och 
förutsättningar presenterades, förfrågan skedde om de var villiga att förmedla kontakt med 
möjliga intervjudeltagare. En skriftlig presentation i ett flertal kopierade exemplar av 
undersökningens villkor och tänkta innehåll överlämnades vid besök på två floatingföretag i 
Stockholm. Dessa var tänkta att kunna delas ut till intresserade floatare. En presentation 
mailades över till en annan floatinginrättning. 
 
Relativt snabbt skickades till mig via e-mail, namn och telefonnummer på personer som 
uttryckt intresse av att delta i undersökningen och som varit villiga att lämna ut sina 
telefonnummer. Dessa uppgifter förmedlades av kontaktpersoner på två av de tre företag jag 
varit i kontakt med. Efter den fjärde intervjun kontaktade jag en av de personer som förmedlat 
namn på intresserade intervjupersoner, med en förfrågan om att hitta informanter som flyter 
utan musik eller ljus. När nya namn överlämnades kontaktades dessa personer för 
intervjubokning. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Intervjupersonsgruppen kom att bestå av fyra kvinnor och två män i åldern 41 till 55 år. Fyra 
stycken av de intervjuade förvärvsarbetade, en var halvt sjukskriven med deltidsarbete och 
slutligen var en helt sjukskriven. En av deltagarna äger också en flyttank och tar emot 
floatingkunder. Tre av deltagarna hade flutit i ungefär ett år. En intervjuperson i cirka ett och 
ett halvt år. En deltagare hade flutit i tio år, en annan över nitton år. Den genomsnittliga tiden 
för hur länge man hade hållit på med floating blev då för hela gruppen 5.58 år, vilket förstås är 
ett ungefärligt mått. Hur ofta intervjupersonerna bedrev floating varierade. I stigande ordning 
angav de sex respondenterna flytfrekvenserna; sporadiskt (beroende på ekonomiska 
förutsättningar), varannan eller var tredje vecka (beroende på andra aktiviteter), en eller två 
gånger i månaden, två gånger i månaden, en gång i veckan och slutligen den som flöt oftast, 
två gånger i veckan. Denne person var också den som hade hållit på med floating under den 
längsta perioden, nitton år. Tre av respondenterna flöt varje floatingpass en timme, de andra 
fyrtiofem eller femtio minuter. 
 
Samma tre personer som varje gång flyter i en timme är också de som angivit att de under 
merparten av ett floatingpass har frånvaro av externa stimuli. Av de övriga tre respondenterna 
uppskattade en sig haft flytsessioner ungefärligen var tredje gång utan externa stimuli och då 
övriga gånger haft musik och naturljud i tanken. En respondent hade haft musik och naturljud 
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i tanken vid varje flyttillfälle samt också en träkil i flyttankens lucköppning så att det inte blir 
mörkt. Intervjupersonen berättade dock att hon blundar. Den återstående informanten hade vid 
varje flyttillfälle naturljud och musik på samt ljuset tänt i flyttanken. Även här angav 
respondenten sig blunda under floatingen. 
 
Datainsamling 
 
Insamling av data har skett genom halvstrukturerade intervjuer. Ambitionen har varit att 
utifrån en intervjuguide som grund, ge respondenterna möjlighet att få uttrycka och utveckla 
de känslor och tankar mina frågor väcker hos dem. Som intervjuare har jag också försökt att 
iaktta tystnad när så har känts lämpligt för att dels få fram mer fullödig information och ge 
intervjupersonerna chans att utveckla sina tankar, dels för att tystnad borde vara en del av 
floatingupplevelsen och således ett element som intervjupersonerna är bekanta och bekväma 
med. Många följdfrågor har ställts för att så väl som möjligt försöka fånga respondenternas 
erfarenheter av floating. I centrum för mitt intresse har varit deltagarnas subjektiva känslor, 
tankar och upplevelser av att ligga i en flyttank. En strävan har varit att undvika ledande eller 
värderande frågor och i stället använda öppna frågeställningar. 
 
Intervjuguiden (Bilaga) är utformad utifrån uppsatsförfattarens försök att allsidigt skildra 
floatingupplevelsen för den enskilde utövaren. Frånvaron av någon slags riktad teoretisk 
förankring i frågandet är helt enkelt beroende på att det, såvitt jag vet, inte tidigare gjorts 
någon kvalitativ undersökning i ämnet och att jag har velat ha en öppen attityd till ämnet. 
Trots det nyss nämnda har förstås flera saker influerat och påverkat min frågekonstruktion. 
Främst av allt har den kvantitativa forskning som gjorts både om floating och andra 
avslappningsmetoder (och då i första hand meditation) haft betydelse. Begreppet sensorisk 
deprivation är ju det som är centralt i floating och är svårt att undvika vid en behandling av 
detta ämne. Jag har försökt inkludera ett socialpsykologiskt perspektiv i några av mina frågor 
och i några andra fokuserat på psykiska och fysiska upplevelser och känslor. En rätt central 
roll har frågor om tankar under floating haft. Dessa kan ur ett perspektiv jämföras med den 
kvantitativa forskning som gjorts bland annat om alstrandet av olika hjärnvågor vid olika 
medvetandetillstånd till exempel vid meditation och floating. 
 
Jag har även som ett led i en förståelse av ämnet själv flutit i flyttank. Detta gjordes efter att 
alla intervjuer var gjorda, vid fyra olika tillfällen. Varje flyttillfälle varade en timme och 
gjordes utan närvaro av externa stimuli, förutom nedvarvnings- och uppvarvningsmusik vid 
början respektive slutet på varje enskilt tillfälle.  
 
Procedur 
 
Undersökningens syfte presenterades för respondenterna vid den första telefonkontakten; att 
beskriva individens upplevelse av att ligga i en flyttank. Jag betonade särskilt att studiens 
uppläggning inte var inriktad på att bevisa eller motbevisa någonting, utan syftade enbart på 
att kartlägga respondenternas erfarenheter av floating. Exempel på frågor gavs och samtidigt 
förmedlades att ambitionen från min sida var att intervjuerna skulle ge respondenterna 
möjlighet till att uttrycka i ord de tankar de har om sina floatingerfarenheter. I de första 
samtalen informerades respondenterna även om att den färdiga uppsatsen inte skulle innehålla 
några uppgifter som gör att någon deltagare kan identifieras av någon utomstående. 
Råmaterialet, alltså intervjuer och bearbetade intervjuer, upplystes deltagarna om, skulle bara 
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spridas till och användas av inblandade i uppsatsgranskningen på universitetet. Vidare gavs 
information om att deltagande var frivilligt och att intervjupersonerna när som helst kunde 
avbryta intervjuerna. Tider och platser för intervjuer bokades i en andra omgång av 
telefonkontakter. Särskild vikt gavs åt respondenternas önskemål om var och när samtalen 
skulle ske. Intervjuerna ägde rum under november och december 2005. Tre av intervjuerna 
gjordes på respondenternas arbetsplatser, två på universitetet och en hemma hos 
intervjupersonen. 
 
Intervjuerna varade emellan 55 och 65 minuter och var, efter informanternas godkännande, 
inspelade på kassettbandspelare. De etiska förutsättningarna för undersökningen gavs innan 
intervjuerna, man behövde till exempel inte svara om man tyckte en fråga kändes besvärlig. 
Platserna där samtalen skedde var i stort sett ostörda. Endast en gång förekom en mindre 
störning, en intervjupersons arbetskamrat kom tillfälligt in i rummet där intervjun pågick. 
Detta avbrott var dock kortvarigt och påverkade inte i någon högre grad. Tiden som fanns till 
förfogande i intervjuerna upplevdes av intervjuaren som tillräcklig. Respondenterna fick 
frågor som var baserade på intervjuguiden, men gavs möjlighet att utveckla sina tankar genom 
intervjuarens följdfrågor utifrån det de hade att berätta. En chans gavs också 
intervjupersonerna att ta upp någon aspekt som eventuellt hade glömts bort i frågeställandet. 
Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras till intervjupersonerna.  
 
Databearbetning och analys 
 
Alla gjorda intervjuer transkriberades av intervjuaren, från bandinspelning till skriftform. 
Vissa utfyllnadsord har tagits bort då deras närvaro inte bedömts öka förståelsen av 
meningsinnehållet i vad informanterna uttryckt. Förutom nämnda undantag har ingenting vid 
transkriberingen lagts till eller dragits ifrån det innehåll som finns på bandinspelningarna. 
Transkriberingen gjordes när alla intervjuer var slutförda.  
 
Bearbetningen av intervjudata har gjorts i avsikt att ge en rättvisande och deskriptiv 
sammanställning av vad informanterna har sagt i respons till de givna frågeställningarna, och 
av de tankar som de rent allmänt uttrycker kring sina floatingerfarenheter. Den tematiska 
analys som gjordes kan beskrivas som en blandning mellan en deduktiv och induktiv ansats. 
Detta på grund av att jag tillsammans med de förbestämda frågeställningarna låtit det 
empiriska materialet bestämma den tematiska konstruktionen. 
 
Hela intervjumaterialet lästes igenom i initialskedet av databearbetningen för att få en första 
helhetsbild. Efter detta gicks intervjuerna igenom igen en och en och intervjustycken som 
kunde identifieras tillhöra de förbestämda temaområdena klipptes ut och samlades under egna 
rubriker. Några nya teman hade redan kunnat utskönjas träda fram under loppet av 
intervjuerna och genomläsningen av dessa konfirmerade tidigare intryck. Intervjumaterial som 
hörde under dessa teman klipptes också ut och samlades under respektive område. Efter att 
alla preliminära teman var klara, lästes innehållet i dessa igenom några gånger för att få en 
känsla för den strukturella helhetsbilden. Ett tänkt tema togs bort, Skillnad mellan floating och 
vardagslivet, eftersom innehållet i detta till större del kunde placeras under andra 
temarubriker. Slutgiltig namnsättning av temarubriker och underteman gjordes. Ett problem 
var, var vissa underteman skulle placeras. Bland annat vållade undertemat kreativa lösningar 
huvudbry. Hörde det till tankar under floating eller ovanliga upplevelser? Jag bestämde mig 
för att placera det under tankar under floating, varvid då alla underteman i resultatdelen 
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slutligen hamnade under detta tema. Följande nio teman utkristalliserades efter bearbetningen 
av intervjumaterialet: 
Floating med eller utan ljus och ljud: Hälften av respondenterna flyter utan externa stimuli 
närvarande, hälften med. Hur motiverar man närvaro/icke närvaro av ljud/ljus i sitt 
floatingutövande? På vilket sätt bör man flyta? Hur går det till?  
 

Första erfarenheterna av floating: Respondenternas första intryck av floating. Varför började 
man med floating? Vilka förväntningar hade man? Vad upplevde intervjupersonerna första 
gången de flöt? 

 
Fysiska och psykiska upplevelser av floating: Hur respondenterna upplever floatingen 
kroppsligt och mentalt. Är upplevelserna olika vid olika flyttillfällen? Finns det faktorer som 
underlättar avslappning? Varför flyter man? Hur upplevs tyngdlöshet? Kan man beskriva hur 
avslappningen känns? Hur känns det efter ett floatingtillfälle? 

 
Tankar under floating: Några olika sätt att tänka under floatingtillfällena. Vad man kommer 
ihåg. Tidsuppfattning. Hur tänker man under floatingen? Finns det olika sätt att tänka? Hur 
tänker man vid djup avslappning? Hur mycket kommer man ihåg efteråt? Hur upplever man 
tiden i flyttanken?  

 
Tystnad: Hur intervjupersonerna upplever tystnad. Vad betyder tystnad i flyttanken? Hur 
jämför man tystnaden i flyttanken med vardagstillvaron? Påverkar tystnaden i flyttanken hur 
man upplever ljud i vardagslivet? 
 
Ovanliga upplevelser under floating: Om man haft någon ovanlig upplevelse i flyttanken. 
Ovanlig i jämförelse med de normala livsupplevelserna.  
 
Har floatingen förändrat något i livet?: Vilken betydelse floatingutövandet haft för 
intervjupersonernas liv.   
 
Floating jämfört med andra avslappningsmetoder: Vilka likheter och skillnader som finns 
mellan floating och andra avslappningsmetoder som intervjupersonerna har provat. Har de 
intervjuade använt andra avslappningsmetoder? Vilka har man provat? Hur jämför man 
floating med dessa?  

 
Sociala omgivningens tankar om floating: Hur vänner, bekanta, familj och arbetskamrater 
uppfattar floating. 
 
Vid skrivandet av resultatdelen kopierades delar som bedömdes höra ihop i några teman, och 
samlades i nya dokument för att få en större helhetsbild av innehållet och för att få 
näraliggande information koncentrerad. Detta var också ett sätt att få en ökad struktur och flyt 
i framställningen. 
 
Förförståelse 
 
Av betydelse för min förförståelse inför ämnet, är intresset för avslappningsmetoder och att 
jag själv, om än oregelbundet, använder mig av meditativa övningar. Mitt tänkande är också 
färgat av inlärningspsykologi och modern kognitiv beteendeteori, som för övrigt uppvisar ett 
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allt större intresse för avslappningsmetoder. Min ursprungliga ambition var att själv prova att 
flyta ungefär i mitten av intervjuandet men av praktiska skäl gjordes detta efter intervjuerna 
och före analysen av materialet. 
 
Presentation av resultaten 
 
Stor vikt har lagts vid att i så mycket som möjligt redovisa materialet utan att deltagarna ska 
kunna identifieras. Namn på platser och personer har inte tagits med. Däremot har inte 
bedömningen gjorts att könstillhörighet varit en kritisk variabel i sammanhanget. Därför sker 
redovisningen i en form där denna framgår i vissa stycken. Likaså är informationen att en 
respondent äger en flyttank, av betydelse för sammanhanget och har därför tagits med. Citat 
har redigerats på så sätt att oavslutade ord och icke-meningsbärande ljud tagits bort om jag 
inte ansett att de tillfört något. Ambitionen har inte heller varit att fördela de citat som 
används jämnt mellan intervjupersonerna, utan de citat har använts som bedömts ge mer 
krydda och fördjupning åt framställningen. 
 
De teman och underteman som databearbetningen fastställde är utgångspunkten för den 
resultatdel som presenteras. 
 

 
Resultat och Diskussion 

 

Kort sammanfattning av resultaten 
 
Hälften av intervjupersonerna flyter med ljud eller både ljud och ljus i flyttanken. Hälften 
flyter med lugn musik i början respektive slutet av flyttillfällena. Större delen av de senares 
flytpass sker i absolut mörker och tystnad. Intervjumaterialet visar att floating upplevs som 
avslappnande. En klar skillnad i en aspekt existerar dock mellan de som flyter med respektive 
utan externa stimuli närvarande. De förra beskriver att det kan vara svårt att slappna av i 
flyttanken. Ibland används då tekniker såsom positiv fokusering på ord eller progressiv 
avslappning för att om möjligt uppnå avslappning. Det brukar också krävas att man flyter 
några gånger innan man har vant sig vid flyttanksmiljön eftersom initial otrygghet kan finnas. 
Inga intervjupersoner framställer att de har varit med om några negativa eller obehagliga 
upplevelser under floatingen som de inte kunnat hantera. Tvärtom berättas det i några 
intervjuer om erfarenheter som respondenterna tyckt varit särskilt behagliga. Dessa 
upplevelser har på ett väsentligt sätt skilt sig från det som är normalt i vardagslivet och erfarits 
endast under en striktare stimulireduktion. 
 
Det varierar hur mycket intervjupersonerna tänker att floatingen förändrat något i deras liv. 
Allt ifrån en respondents utsaga att det inte förändrat något, till andras att det har förändrat 
mycket. Motivationen till varför man floatar är att man vill uppnå avslappning, få vila, ny 
energi eller att man vill öka självkännedomen. Tre olika typer av kognitiva processer under 
floating har identifierats utifrån intervjuerna: vardagstankar/problemtankar, kreativa 
lösningar/oväntade tankar och inga tankar/omedvetna tankar. Dessa olika tankesätt synes höra 
ihop med vilken grad av avslappning som råder i stunden. Dessutom verkar djupare 
avslappning försämra förmågan att uppskatta hur lång tid som har gått vid flyttillfällena. 
Tystnad ställs i behaglig kontrast mot alla ljud i samhället. Den ger också en möjlighet att 
lyssna inåt. I jämförelse med andra avslappningsmetoder anges meditation ha störst likhet med 
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floating vad gäller känslan i avslappningen. Floating upplevs dock som mycket bekvämare 
fysiskt. Tystnaden i flyttanken nämns också som en fördel gentemot meditation. Vanliga 
reaktioner från den sociala omgivningen är att de tycker floating verkar läskigt eller att det 
låter spännande. Omgivningen har också noterat positiva följdverkningar av floatingen på 
vissa intervjupersoner. 
 

Floating med eller utan externa stimuli 
 
Något som på ett för undersökningen avgörande sätt delar intervjugruppen i två läger är frågan 
om de har närvaro av ljud och/eller ljus i flyttanken under flyttillfällena. Den ena gruppen, tre 
personer har visserligen avslappningsmusik på under inlednings- och avslutningsfaserna av 
alla flytpass, men större delen av deras floating tillbringas i total tystnad och mörker. Dessa 
respondenter berättar att de alltid flyter på detta sätt. Den andra gruppen har något eller några 
externa stimuli befintligt under hela längden av ett helt flyttillfälle. En person utgör emellertid 
ett undantag i och med att denne vissa gånger har flutit utan stimuli, grovt uppskattat av den 
intervjuade till cirka var tredje gång. 
 
Motiveringarna till varför man väljer att antingen flyta med eller utan ljud och ljus varierar. 
Ifrågasättandet av det motsatta sättet att flyta ges flera exempel på i gruppen som inte har ljud 
och ljus i flyttanken. 
 

Nä, jag är mer fundamentalist (skratt)/… jag kör inte så. Jag kommer aldrig att köra så. På grund av…att 
…det finns ingen anledning..jag ser inte anledningen i det. För här spelar man med i folks rädsla på nåt 
sätt. Det här är en kommersialism på nåt sätt, för har du flutit mycket själv, då vet du hur det funkar. Och 
det är inga problem. 

 
I denna grupp har man inställningen att förekomsten av externa stimuli under floatingen 
arbetar emot meningen med aktiviteten. Det blir då svårare att nå den riktigt djupa 
avkopplingen eftersom hjärnan är upptagen med att sortera och tolka information. Systemet är 
fortfarande aktiverat. Har man ljus på och blundar så är man ändå medveten om att man 
blundar. I en mörk tank märker man inte skillnad på om man blundar eller tittar och då blir det 
inte heller viktigt. Tystnaden är en nödvändig komponent för att komma in i det meditativa 
medvetandestadie som upplevs som behållningen i floatingen. En informant uttrycker också 
att musik skulle störa dennes meditation så att det skulle göra det svårt att komma in i en djup 
avslappningsfas. Musiken som ändå finns i början och slutet av flyttillfällena fungerar för den 
här gruppen informanter som en slags omställningskatalysator. I början behöver man kanske 
hjälp att varva ner, från att ha kommit från vardagslivets stress och krav in till den mörka och 
tysta tanken. I slutet fungerar musiken som en övergång till normaltillvarons intrycksrikedom. 
 
En annan aspekt som tas upp vad gäller att flyta utan externa stimuli är att det ger 
floatingutövaren möjligheten att lyssna på ”sin egen inre musik”. Det vill säga information 
flyter upp, i frånvaron av sinnesintryck, som ger individen chans att bli en mer 
självbestämmande person. Beslut tas då mer utifrån en själv, i stället för att enbart lyssna på 
andra, i och med att man ger sig utrymme att lyssna på sitt eget inre. 
 
Informanten som ibland flyter utan ljud och ljus är ambivalent i frågan om att flyta med eller 
utan sinnesstimuli. Å ena sidan är tankarna hos intervjupersonen att det är ”sensory 
deprivation” det borde handla om, å andra sidan erbjuds musik av floatingföreståndaren. 
Musik kan också göra det lättare för informanten att komma ner i djupavslappning, i 
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synnerhet efter ett tags uppehåll från floatingen. Även egna medtagna avslappningsband med 
fokus på muskelavslappning tas ibland med. Ett sådant kan hjälpa till att fokusera tankarna. 
Vid djup trötthet eller stress kan det också kännas mer motiverat med musik och då som ett 
medel för att komma ifrån sina egna tankar. 
 
De intervjupersoner som anger att de alltid flyter med musik, naturljud, ljuset på eller 
flyttanksluckan öppen, upplever också att det är lättare att slappna av med behagliga ljud i 
bakgrunden. Ingen av dem har dock provat att ha helt tyst i flyttanken. Respondenterna ger 
inte några uttryck för åsikter om på vilket sätt man bör flyta, utan det är den personliga 
upplevelsen som färgar deras redogörelser. Inspelat fågelkvitter eller andra naturljud mixat 
med musik finns vid deras floatingtillfällen alltid på i bakgrunden. Platsen där de flyter 
erbjuder ett antal sådana band som utövarna kan välja att använda under floatingen. 
 

Dom har flera band att välja på, men just det här fågelkvittret med… (suckar) fioler och såna här…Det 
är jättefint alltså. Det är underbart. 

 
Jag tycker nog bara att det är behagligt, att ha lite… kvitter eller sådär. Det är nog inget annat… tror 
jag. Det är nog bara att det är behagligt ja. 

 
När träkil används för att luckan inte ska vara helt stängd beror det på att det skulle kunna 
kännas obehagligt och instängt om man provade att stänga. Genom att blunda så upplevs ändå 
att man har en frånvaro av synintryck. Närvaro av ljus i tanken motiveras av att man annars 
inte har kontroll på hur man ligger. Det är då lätt att man vänder sig i flyttanken utan att veta 
om det. Huvudet kan hamna åt fel håll jämfört med utgångsläget och hamna längre ifrån 
högtalarna där musiken spelas. Även med ljus påkopplat anförs att man blundar.  

 
I undersökningen framkommer att det verkar finnas en kulturskillnad mellan olika 
floatinginrättningar. Floating med ljud och ljus tycks vara flitigt förekommande på vissa 
ställen och även kanske uppmuntras, medan andra bedriver floatingverksamhet där floating 
utan yttre stimuli förordas. 
 
Reflektion 
 
Perspektivet i den här undersökningen är meningen att vara riktat emot floating som 
avslappningsföreteelse. Det är dock svårt att bortse ifrån den centrala komponenten som antas 
vara verksam i fenomenet, nämligen sensorisk deprivation. Tidigt i denna studie stod det klart 
för mig att en av de mest framträdande aspekterna skulle komma att handla om de skillnader 
som utgjordes av deltagarnas skilda sätt att bedriva sin floating. Genom de olika områden som 
definierats i analysen, löper som en röd tråd de olikheter som de olika sätten att utöva floating 
på ger upphov till i fråga om vad man har att berätta om sitt floatingutövande. Det ena sättet 
att flyta innebär att sensorisk deprivation inte föreligger för utövaren. Själva grundfrågan som 
ställdes innan Lilly konstruerade den första isoleringstanken, vilken senare vidareutvecklades 
till den moderna tidens floatingtank, var ju hur sinnet reagerade när alla externa sinnesintryck, 
eller åtminstone så många som möjligt, stängdes ute (Lilly, 1978, refererad i Barušs, 2003). 
Musik och ljus i flyttanken betyder att hjärnan måste bearbeta utifrån kommande information. 
De avsevärda skillnader i upplevelser som förmedlas i det som de som flyter med respektive 
utan externa stimuli närvarande i flyttanken berättar, bevisar i sig inte någonting slutligt 
allmängiltigt. Det ger däremot utrymme för ett antal funderingar som i det följande 
kontinuerligt kommer att redovisas när så känns motiverat. 
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Initialt vid flyttillfällena kan intervjupersonerna uppleva att det blir ett bombardemang av 
tankar som kommer. Min misstanke är att det då i ett sådant läge kan kännas extra obehagligt 
med idén att ta bort en lugnande musik och att konfronteras med det okända. 
Stimuliborttagningen innebär ju att man kommer ännu längre bort från yttervärlden och en 
bibehållen kontroll av situationen. Vid några intervjuer framkommer att ett av målen med 
floatingen är att komma bort från sina tankar. Musiken används kanske också i det syftet. Den 
ger en lugnande effekt för tankar och känslor som man vänjer sig vid att ha vid floatingen. Tar 
man bort musiken, och likaså om man släcker ljuset eller stänger luckan skulle det kunna 
upplevas att ens inre utsätts för en farofylld påfrestning.  
 
Hot om förlust av yttre distraktioner kan möjligtvis aktivera det som inom kognitiv 
beteendeterapi (kbt) benämns ”negativa automatiska tankar”. Dessa kognitioner kan visa sig i 
formen av bilder som är extremt kortvariga, vanemässiga och sällan medvetandegjorda (och 
därför inte ihågkomna) hos den som har dem (Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark, 2002, sid. 
66-67). Bilderna som produceras av rädsla och obehag kan enligt Hawton et al., vara bisarra. 
Som av en händelse nämner författarna ett exempel, att se sig själv liggande i en kista, som 
det inte kräver allt för stor fantasi för att överföra till den miljö som råder inuti flyttanken. Ett 
annat begrepp hämtat från kbt är ”undvikande”. Eftersom tankar förknippade med fara kan 
skapa rädsla blir konsekvensen gärna att ett undvikande sker, antingen genom att distrahera 
sig bort från den hotande bilden/tanken eller genom att undvika den potentiellt farofyllda 
situationen, vilken i sig utlöste de oönskade kognitionerna (ibid.). Anledningen till att jag tar 
upp det här är att det vid intervjuandet gavs intryck av att det hos några fanns sensationer, 
kroppsliga likväl som kognitiva, man ville undvika i samband med floating. Möjligtvis kan 
det vara en förklaring till varför så att säga själva kärnan i företeelsen, den sensoriska 
deprivationen, inte utforskas. En annan (och kanske kompletterande) tolkning är att, som 
tidigare nämnts, olika kulturer råder på olika floatingetablissemang. På vissa ställen där man 
bedriver floatingverksamhet närmast förordas en floating innehållande musik, det framhålls 
också ibland att det inte spelar någon roll om man har ljud eller ljus under floating. På andra 
inrättningar finns enbart möjligheten att ha musik i början på och slutet av flyttillfället. Det 
finns heller inget ljus att tillgå i flyttanken.  
 
I den forskning på floating som redogörs för i inledningsdelen på uppsatsen råder de kriterier i 
undersökningarna som den ena, av mig i analysen konstruerade gruppen, uppfyller i samband 
med sitt floatingutövande. Det vill säga man har så lite stimuli som möjligt närvarande i 
flyttanken under flyttillfällena. Forskningsresultaten som redovisas ovan är då alltså endast 
plausibla för floating som bedrivits under dessa förutsättningar. Som nämnts i 
resultatgenomgången har medlemmarna i denna grupp bestämda åsikter i frågan om hur man 
ska flyta och varför. Ingen av de här floatingutövarna har dock provat att flyta med ljud 
och/eller ljus. 
 
Av betydelse för inställningen till hur man ska flyta kan också vara, dels tidigare nämnda 
kultur där flytandet sker, dels storleken på flytinrättningarna. Man kan tänka sig att genom att 
besöka mindre flytanläggningar kanske mer dialog sker på grund av en mer personlig färgad 
atmosfär vid dessa ställen. Antagligen blir det bemötande man får de första gångerna man 
flyter också extra betydelsefullt för hur man väljer att i fortsättningen bedriva sin floating. En 
av floatarna berättar om sin första floatingerfarenhet: 
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Ja, sen kröp jag in och lade mig och det var ju fantastiskt skönt och det här att man flöt och det var varmt 
och… /…/ den som jag flöt hos stängde tanklocket väldigt sakta…första gången. Och då kom jag ihåg att 
jag hann känna på slutet; nämen stäng nu då, att jag längtade efter att det skulle bli mörkt. Han gjorde 
det så pass sakta, så alltså all rädsla hann gå över och så hann jag känna (skratt); jamen stäng dörren så 
att jag får vara i fred. 
 

Preferensen till hur man ska flyta hos flyttanksinnehavaren, dennes personliga bemötande, den 
visade omsorgen samt en hjälp till en gradvis tillvänjning av den nya miljön, visar i detta 
exempel att yttre faktorer kan påverka upplevelsen av ens första flyttillfälle och i 
förlängningen kanske också framtida sådana. Principen med gradvis tillvänjning till något 
man kan vara rädd för är för övrigt något som används inom kbt (Hawton et al., 2002, Sid 
110-114) och skulle med fördel kunna användas även i såna här sammanhang. 
 
Första erfarenheten av floating 
 
Anledningen till att man har bestämt sig för att prova floating, kan helt enkelt vara att det har 
låtit spännande. Andra orsaker som nämns är att man mått dåligt vid tidpunkten, psykiskt eller 
både fysiskt och psykiskt. Floating har då blivit nånting man testat för att ta reda på om det 
kan hjälpa en i ens nuvarande besvärliga situation. Informanter har också läst eller hört från 
andra om floating, vilket påverkat beslutet att prova. Bland annat nämns att det skulle vara 
avslappnande, vara bra för hjärnan, att floatingen skulle koppla ihop höger och vänster 
hjärnhalva lite grann. I ett fall har floatingen inletts genom att informanten fått några gångers 
floating i födelsedagspresent och haft floatinginrättningen i den absoluta närheten av sin 
arbetsplats. En intervjuperson känner innehavaren av en floatingtank.  
 
För det mesta fanns det inga särskilda förväntningar innan det första floatingtillfället hos de 
intervjuade. Man var bara nyfiken och tyckte företeelsen verkade intressant. En person säger 
att det lät fantastiskt bra att få krypa in i det där mörka rummet och bara få vara i fred. Det 
verkade vara en möjlighet till vila. I ett annat fall fanns förväntningarna att vilan som 
floatingen ger kanske kunde bli en ersättning för den vila som man inte får på natten genom 
sömnen. Av betydelse är då också de utsagor som finns på ett företags hemsida, där det 
hävdas att ett floatingpass ger en vila som motsvarar sex timmars sömn. 
 
Det första floatingtillfället innebär en orientering till en helt ny miljö för nybörjarfloataren. En 
gemensam erfarenhet tycks vara att det behövs minst några gångers erfarenhet av floating för 
att man riktigt ska kunna slappna av. Det slutna utrymmet och i vissa fall mörker och tystnad 
väcker inledningsvis upp känslor som inte enbart är behagliga. Rädsla, otrygghet och 
försiktighet är inte ovanliga upplevelser innan och under första gången man flyter. 
 

Innan jag gick in, alltså det jag kommer ihåg det var, att jag är inte speciellt rädd av mig sådär, så jag 
hade ingen tanke…jag har ju hört många andra som tänker; å hjälp, vad farligt och så, och det tänkte 
jag aldrig, utan jag bara tänkte på att å gud så skönt och sen precis som jag skulle kliva i tanken, då kom 
jag ihåg att det kom liksom den där isande skräcken som att; jamen gud, törs jag det här verkligen? Ett 
mörkt, tyst rum en hel timme. Då kom liksom den där; huuöööii (vokalt ljud från respondenten) hisnande 
känslan av att alltså; fixar jag det? Det hade jag liksom inte varit i kontakt med innan…och, men så 
tänkte jag, ja du vet man.. det är mer en känsla som kommer och sen slog jag bort det med förnuftet, att 
det är klart…att jag gör…och sen klev jag i. 

 
I ett annat fall förekommer tvivel på om man verkligen ska flyta. Stora delar av passet håller 
respondenten i sig i kanten i flyttanken, men provar kortare perioder att släppa taget. 
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Instruktioner hade getts innan om att man kunde ha händerna under huvudet, därför att det är 
en bekväm ställning att flyta i. Den intervjuade berättar att hon inte vågar följa det rådet, 
eftersom då huvudet sänks ner lite grann i vattnet och tyngdpunkten förändras. I stället håller 
hon upp huvudet så att hon bibehåller kontrollen över vad som sker. Efter 45 minuters 
floating, som vid tillfället upplevs vara för lång tid, känner sig respondenten trött i kroppen. 
En gång under floatingen måste hon till och med sätta sig upp, på grund av att hon känner sig 
obekväm. 
 
Medvetenhet är ett nyckelord för det som förmedlas i en av berättelserna om det första 
floatingtillfället. En medvetenhet om i vilket skick kroppen är. Informanten som har haft stora 
besvär med smärta i leder i många år, upplevde den första gången han flöt, en mycket stark 
medvetenhet i vilket dåligt skick hans kropp befann sig i. Denna förnimmelse kommer direkt. 
 

   Jävlar vad in och ut det är, vad min kropp funkar dåligt, vad ont jag har. 
 
Informanten ligger och uthärdar känslorna och så småningom kommer en ny tanke. 
 

    Grabben du är på rätt ställe för att hela dig själv. 
 
Själva grunden för att kunna förändra något är att vara medveten om nuläget, är slutsatsen 
som dras av upplevelsen. Den första floatingerfarenheten gav information om i vilket tillstånd 
han befann sig i. Den var också, beskriver informanten, jättejobbig och underbar om 
vartannat. Medvetenheten och att kroppen genom tyngdlösheten fick en chans att slappna av, 
var det som kändes positivt. 
 
Intervjupersonernas första erfarenheter av floating innehåller också mer renodlat behagliga 
förnimmelser, både av psykologisk och fysiologisk art. En respondent berättar hur hon vid det 
första tillfället kunde känna hur det knäppte till i ryggkotpelaren, ”klonk”. Det imponerade på 
henne. Nånting hände som hon inte hade en aning om. Respondenten som är fysiologiskt 
kunnig, förundrades av att någonting så starkt som ryggkotpelaren kunde ändra läge. Kanske 
berodde det på en avslappningseffekt, tänker respondenten.  
 
I en annan förstagångsfloating ersattes de cirka första tio minuternas relativa otrygghet och 
orientering i den nya situationen av positiva tankar. Det här var någonting intervjupersonen 
trivdes med och ville fortsätta med. Den första gången gav inte någon djupavslappning, men 
kändes som en behaglig vilostund. Att djupavslappning inte skedde, tror respondenten, 
berodde på att han under denna första gång både psykiskt och fysiskt var väldigt medveten 
och vaksam på hur den nya upplevelsen kändes. 
 
För en av intervjuade som alltid flyter utan externa stimuli, innebar det första flyttillfället en 
mycket rik och djup upplevelse. 
 

Ja, det var bara helt fantastiskt, kommer jag ihåg. Det jag tänkte då, det var det här att…jag kommer 
ihåg den här känslan av den här totala friden, vilan…och att det var bara fullkomligt underbart. Och sen 
vet jag att jag tänkte på slutet, att så här måste det ha varit att ligga i livmodern . Totalt tryggt, varmt, 
inga förväntningar, inga krav på en, bara liksom totalt i fred och tryggt och…För det var så. Det kändes 
så…Det är den känslan från första gången. Sen kommer jag ihåg, jag blev väldigt ledsen också, det 
kommer jag ihåg/…/att det utlöste väldigt mycket sorg./…/ eftersom jag höll på lite med olika terapier 
och så, så visste jag ju att jag hade en saknad av min mamma. Så jag antar att det var den sorgen och 
saknaden som kom. 
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Efter den här erfarenheten kom en slags reningskänsla och lugn, med tiden åtföljd av en stark 
längtan tillbaka till flyttanken. 
 

Reflektion 

 

Det är troligt att den ökade uppmärksamheten för floating i massmedia i kombination med den 
sen några år inledda svenska forskningen i ämnet inneburit en markant ökning av 
flytanläggningar och floatingutövare. Det finns så vet jag vet inte någon statistik över detta 
men antalet flytcenter lär ha ökat kraftigt de senaste åren. Några aktörer på denna marknad är 
större och mer välkända än andra, vilket betyder att det i många fall kan vara informationen de 
tillhandahåller som blir nybörjarfloatarens främsta källa till att få reda på vad floating 
egentligen är, vilken nytta den gör och hur man bedriver den. Utsagor såsom att ett 
floatingpass motsvarar sex timmars sömn kan till exempel spela en stor roll för en potentiell 
floatingutövare som vi tidigare har sett. I detta fall finns dock inte någon empirisk förankring i 
påståendet. Det är svårt att bedöma sanningshalten i utsagan, desto lättare att identifiera 
grundkällan till det numera modifierade budskapet. John Lilly (1978) hävdade nämligen att 
två timmar i hans flyttank gav en vila motsvarande åtta timmars sängsömn (ref. i Barušs, 
2003). Förväntningar byggs på detta sätt upp genom att man tar del av mer eller mindre 
reliabel information som ibland också kan komma från vänner som provat eller hört talas om 
företeelsen. På så sätt tänker jag att farhågor och positiva förväntningar förmedlade av 
yttervärlden spelar en roll i nybörjarens steg fram till flyttanken. Komponenterna i en möjlig 
definition av den första erfarenheten av floating innefattar således att man hör talas om 
fenomenet så som det beskrivs, man bygger upp förväntningar (hur de nu ser ut) och sedan 
slutligen provar man. I denna första floatingerfarenhet ingår också förstås flytinrättningens 
atmosfär som nämnts förut. 
 
Det skildras i intervjuerna hur det vid de första besöken i flyttanken kan vara svårt att riktigt 
slappna av. Exempel ges på känslor som är allt ifrån försiktighet, via otrygghet till rädsla. Det 
är en helt ny omgivning och situation man ska vänja sig vid. Ska man flyta? Kommer man ut 
från flyttanken? Klarar jag det här, ett mörkt tyst rum en hel timme? Att stänga tanklocket kan 
ge obehagliga associationer till ett kistlock som slår igen. Det är lätt hänt att tankarna far iväg 
i stil med det som Hawton et al. (2002) beskriver om negativa automatiska tankar. Man kan 
emellertid vänja sig vid förhållanden som inledningsvis verkar skrämmande. Suedfeld & 
Borrie (1999) fann till och med att personer med lättare klaustrofobi så småningom kände sig 
bekväma i flyttanken. Efter att först ha fått ha lättare ljus på och tankluckan något öppen gick 
de med på att flyta utan nyss nämnda förhållanden. En anledning till att det upplevdes gå bra 
var enligt deltagarna det absoluta mörkret i flyttanken och den därmed medföljande 
konsekvensen att de inte kunde se väggarna inuti den. 
 
En svaghet jag anser finns i viss forskning, med beaktande av intervjupersonernas 
redogörelser för otryggheten som existerat vid de första flyttillfällena, är att man i en del 
experiment enbart administrerat en eller i bästa fall ett par flytomgångar. Deltagarna har ofta 
inte heller haft tidigare erfarenhet av floating. Det verkar troligt att det även för dessa personer 
krävs ett antal gångers vana vid den nya situationen för att man på ett korrekt sätt ska kunna 
mäta vad företeelsen påverkar hos människan. På så sätt skulle man mer registrera vad som 
händer i den ”normaliserade” floatingsituationen, det vill säga när den initiala otrygghetsfasen 
har klingat ut.  
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De positiva redogörelser som levereras om den första gången man flyter, tolkar jag är 
förknippade med att uttalade starka behov av vila och avskildhet täckts av flyttanken, liksom 
önskningen om att få information om sig själv. Uppfyllelserna av behoven har då övermannat 
den initiala obekvämheten i den för dem ovana miljön.  
 
Fysiska och psykiska upplevelser av floating 
 

Att floatingupplevelserna kan vara helt annorlunda från gång till gång, är en uppfattning som 
intervjupersonerna tycks dela. Av stor betydelse för hur ett floatingpass då kommer att se ut, 
är vilken dagsform den enskilde floataren befinner sig i. Har man en för tillfället jobbig 
livssituation, har bekymmer, är stressad eller har sovit dåligt, kan det påverka floatingen 
negativt. Då kan det vara svårare att slappna av. 
 

Att det är lite, man vet inte riktigt vad som ska hända, om det ska bli en sån här avslappnad omgång eller 
om det ska bli en filosofiomgång eller om man ska ligga och tänka på sina gamla vänner eller om man 
ska ligga och tänka på jobbet eller.. Alltså det är så olika. Det händer olika saker nästan varje gång. På 
nåt sätt så är det väl allting annat som styr, hur det blir alltså, hur pass bra man mår, hur pass 
uppsnurrad jag är i hjärnan, innan jag går och lägger mig där. 

 
Den ultimata förutsättningen inför ett floatingpass kan upplevas bestå i att man helst ska vara 
lite slutkörd och trött. Man ska längta efter vila. Helst ska man inte boka ett antal floatingpass 
i förväg, utan i stället vänta till man har en längtan till att lägga sig i flyttanken och då boka en 
tid. Har man hållit på med floating ett tag, finns ett kroppsminne av hur behagligt det är och 
då gäller det mer att gå in i den känslan. Att känna igen tryggheten och den behagliga 
temperaturen i flyttanken utlöser avslappningen. Det blir då följaktligen lättare när man har 
flutit ett tag. En respondent betonar att han inte försöker styra nånting när han lägger sig i 
tanken. Vad som händer blir olika från gång till gång. Men det som händer är just det han har 
behov av vid den aktuella tidpunkten. Vissa gånger har han haft känslan av att bara legat och 
sovit. Andra gånger kan en tanke stannat kvar ifrån ett meditativt tillstånd i flyttanken. 
   
För de flesta av intervjupersonerna pekar intervjuerna på att det huvudsakliga motivet till 
varför man flyter är att man vill ha en djup vila eller uppnå ett avslappnat tillstånd. Man vill få 
ett avbrott från en tillvaro som kan ställa hårda krav på en, vara mindre bekväm än situationen 
som råder under floatingbesöken eller som i perioder innehåller mycket stress. Undantaget 
från de övriga intervjuade är den respondent som vid intervjusamtalet lägger en väsentligt 
större vikt på hur floatingen ger tillgång till information som kan öka självkännedomen. 
Denna person är också den som har hållit på med floating längst tid samt har den högsta 
frekvensen på sitt floatingutövande. Begreppet ”realitycheck” används av honom för att 
beskriva informationen som förmedlas genom den minimering av sinnesintryck som råder i 
flyttanken. Tillståndet som råder i hans organism just för ögonblicket är det som ges 
upplysning om. Det är värdefullt att få veta att så här känns det just i dag, även om det ibland 
kan kännas bättre och ibland sämre. Oavsett hur respondenten mår accepterar han 
informationen utan att försöka påverka.  
 
Några intervjuer ger vid handen, som beskrivits ovan, att respondenterna inte på ett aktivt sätt 
söker avslappning, medan det i andra framkommer att strategier används för att komma in i 
det åtrådda sinnestillståndet. Gruppen intervjupersoner som flyter med ljud och ljus tycks i en 
högre grad än den andra gruppen aktivt försöka frammana ett vilotillstånd. Det kan ske genom 
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att fokusera på positiva tankar, använda avslappningsband eller gå igenom kroppens delar i ett 
avslappnande syfte. För de personer i gruppen som flyter utan ljud och ljus, vars syfte med 
floatingen primärt är den djupa vilan, kan den inledande avslappningsmusiken tänkas utgöra 
ett mer aktivt medel för att komma ner i avkoppling. Men för övrigt tycks situationens 
automatik och den längtan efter floatingaktiviteten, om man nu kan kalla den för det, som just 
dessa intervjupersoner känner, fungera som katalysatorer för att komma ner i djupavslappning. 
En floatare beskriver också i en av intervjuerna hur hela proceduren, från att gå från arbetet, 
gå uppför trapporna, komma in till platsen där han flyter, träffa kvinnan som har 
floatingtanken som han tycker är en trevlig människa samt att göra sig i ordning för 
floatingen, hjälper honom att komma in i ett avslappnat tillstånd. 
 
En aktiv hjälp att komma ner i vila för floatingutövaren, kan som tidigare nämnts också 
försökas åstadkommas, ibland genom fokusering. 
 

En del tankar schasar jag bort sådär liksom att nej, det ska jag inte tänka på nu…/…/ Alltså nu tar vi det 
lite lugnt här, inte hålla på med femton tankar samtidigt, nu tar vi liksom en tanke i taget. /…/ Och sen då 
så tror jag……jag brukar nog göra så… att jag försöker, nämen liksom schasa bort dom där tankarna. 
Nu ska jag inte tänka dom tankarna, nu ska jag tänka dom här andra tankarna som jag…vill tänka när 
jag ligger i tanken. För jag har ju liksom… det är ju vissa tankar som jag… försöker ha att liksom, lugn 
och ro.. avkoppling, harmoni. Det är ord som jag låter snurra i huvudet för att få bort alla dom här 
springande tankarna. 

 
Respondenten tänker att hon kanske lyckas nå ett avslappnat tillstånd på grund av att hon 
tänker på harmoni och lugn. Erfarenheten av att ha gått en kurs där man pratat om att komma i 
rätt sinnestillstånd och kunna etablera ett framgångstillstånd, tror intervjupersonen också 
positivt påverkar henne när hon försöker slappna av i flyttanken. 
 
En annan respondent i gruppen som flyter med externa stimuli, säger dock så här för att 
förklara varför hennes senaste floatingpass var det mest avslappnade hittills: 
 

Det var bara så att jag kunde slappna av…och möjligtvis att jag kanske tänkte att nu struntar jag i allting 
annat, nu bara är jag här…och här och nu, och vad som har hänt och vad som kommer att hända, det tar 
jag när jag kliver ur. 

 
I intervjuerna som görs med respondenterna som flyter med ljud och ljus framkommer, till 
skillnad från i övriga intervjuer, att det inte alltid vid floatingpassen går att slappna av, eller 
att det tar olika lång tid för att bli avkopplad. Dessutom poängteras i väsentligt högre grad 
bland dessa intervjupersoner i intervjuerna vad målet för aktiviteten är, avslappning. Att 
uppnå detta tillstånd kan, när det lyckas, ta alltifrån tio-femton minuter till när tre fjärdedelar 
av floatingtillfället har gått. Även om avslappning alltid skulle ske fysiskt kan det variera om 
det blir en psykisk avslappning eller inte. 
 
Hur beskriver man då känslan som finns hos floatingindividen när avslappning har inträffat? 
Ja, det är där som redogörelserna, om man uteslutande ska beskriva kvaliteten på upplevelsen, 
blir ganska lika emellan de tillfrågade. Språket är ett för grovt verktyg för att på ett 
meningsfullt sätt kunna skildra hur erfarenheterna hos floatingutövarna differentierar sig, 
liknar varandra eller har alldeles unika egenskaper. Ord som nämns är: behagligt, frid, 
avslappnat, lugn, djupavslappning, positivt, underbart och så vidare. En respondent betonar 
flera gånger att det avslappnade tillståndet innefattar en frihet från tankar. Även ordet kravlöst 
förekommer i några intervjuer. Avslappningen som ibland nås under floating ställs då i 
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kontrast mot stress som upplevs i vardagslivet. Man får helt vara i fred under floatingstunden. 
Ingen vill ha nånting av en, ingen kan nå en. Inga tider måste passas. Avslappningskänslan 
beskrivs också rent fysiologiskt, en känsla av hur pulsen går ner och hur kroppen blir lugnare. 
Bland intervjupersonerna i den stimulilösa floatinggruppen refereras i högre grad till 
existentiella tankar när frågor om känslor i samband med avslappning tas upp. För 
informanterna som flyter med externa stimuli, ges i en större omfattning intryck av att 
avslappningen är slutmålet. Inte så mycket tankar redovisas som har en tolkande innebörd av 
vad som händer i det avkopplade tillståndet. 
 
Floatingupplevelsen innefattar en alldeles speciell omständighet som är svår att hitta på annat 
håll. Känslan av tyngd i kroppen försvinner. Det innebär att man i de flesta fall inte upplever 
närvaron av sin egen kropp på det sättet som man gör i en vardagstillvaro. I allmänhet så 
upplevs tyngdlösheten på ett positivt sätt. Av intervjupersonerna beskrivs det med olika ord 
såsom; behagligt, skönt, underbart, fantastiskt, tryggt och avslappnande. Kroppen blir mycket 
mera bekväm i och med förlusten av gravitationsupplevelse. Att man just upplever en 
tyngdlöshet är också något som en floatare tänker är grundförutsättningen för att alla muskler 
ska kunna slappna av. Upplevelsen av lättheten beskrivs vara en svävande känsla. 
 
Har man däremot ont någonstans i kroppen blir det under ett floatingpass extra märkbart. 
 

Jag vet att andra som går på floating, som har ont nånstans, upplever det som väldigt konkret, att just det 
här smärtområdet…känns mera /…/när man inte floatar, så gör sig resten av kroppen mera påmind. Den 
kopplar man ju bort då. 

 
Avslappningen för alltså med sig en ökad psykologisk medvetenhet över eventuella smärtor i 
kroppen. Eftersom distraktioner tas bort under floating (inklusive känslan av övriga delar av 
kroppen), träder smärtområden fram som i vardagslivet kanske inte upplevs lika tydligt. 
 
Efter ett floatingpass är det vanligt med trötthet. Den brukar så småningom ersättas med en 
känsla av pigghet. Tröttheten kan också slå till, någon eller några dagar senare. En vanlig 
upplevelse är känslan av lätthet i kroppen, även om den motsatta erfarenheten också 
förekommer. En person till exempel berättar att hon brukar känna sig ”supertung” i kroppen 
när hon går ur flyttanken. Generellt  beskrivs att intervjupersonerna tycker att det är 
avslappnat efter ett floatingtillfälle. Andra beskrivningar av hur man känner efter ett 
floatingpass innefattar ord som; varm i kroppen, energipåfylld, lugn, mycket mjukare i 
kroppen, behaglig och trevlig. En annan dimension har med själva vattnet i flyttanken att göra. 
 

Från början så tänkte jag inte så mycket på det, men jag märker själv att just den här 
magnesiumsaltlösningen som man ligger i, jag tror att huden mår väldigt bra utav det./… /att den liksom 
på nåt vis…buffrar kroppen, alltså renar kroppen…under tiden man ligger där. Det har jag inget belägg 
för att det ska vara så, men jag upplever det som att varje gång jag har varit på floatingen, så känns det 
fräscht. Och sen så duschar man ju av sig efteråt och…ja, det känns som att man mår bra…i hela 
kroppen. 

 
Det är väldigt få av upplevelserna intervjupersonerna redogör för i samband med floating som 
tolkats som negativa. Visserligen har några erfarit känslor som i ögonblicket varit jobbiga, 
redovisade på annan plats i rapporten, men dessa har ändå haft ett värde för respondenterna. 
Det som kan uppfattas som negativt är initiala rädslor i början av floatingutövandet samt när 
man inte kommer ner i avslappning. Några respondenter anger också fysiologiska orsaker som 
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varit negativa. Då har det handlat om att man haft ett sår som gjort ont i kontakt med det salta 
vattnet eller att man glömt kissa innan man gått in och lagt sig i flyttanken. 
 
 
Tankar 
 

Intervjuerna indikerar att några olika sätt att tänka sker under floatingutövande. Dessa olika 
tankesätt har sinsemellan en bestämd ordning i floatingsituationen. Alla komponenter verkar 
dock inte finnas närvarande under varje enskilt floatingtillfälle för varje intervjuperson. Det 
som antagligen blir avgörande för vilket tankesätt som används är vilken grad och typ av 
avslappning som uppnås i flyttanken. De olika sätt att tänka som av intervjumaterialet 
identifierats vanligtvis förekomma under floating, med de skilda namn de givits av 
respondenterna, är i tur och ordning, 1. vardagstankar/problemtankar, 2. oväntade 
tankar/”random”/kreativa tankar/kreativa lösningar, 3. minskad frekvens av tankar/inga 
tankar/undermedvetna tankar. Skillnaden mellan stadierna 2 och 3 är lite osäker. En 
respondent anger nämligen att kreativa tankar är de undermedvetna tankar som ibland 
kommer under floating och detta verkar ske när han är mycket avslappnad. För övrigt kan ses 
en korrelation emellan avslappningsgrad och tankestadium, där vardagstankar motsvaras av en 
lägre avslappning och en minskad frekvens av tankar med högre grad av avslappning. Ett 
specialfall är de tankar som sker i början av floatingutövandet och som skildrats under temat 
första erfarenheterna av floating. Dessa handlar mycket om att känna in miljön och vänja sig 
vid situationen. Ibland kan som tidigare nämnts också tankarna då vara färgade av rädsla. 
 

Vardagstankar/problemtankar (Tanketillstånd 1) 
 

Det är sensorisk minimering man pratar om i en flyttank. Och allt.. alla sinnen riktas inåt. Och framför 
allt då, i och med att vi har ett samhälle som är så informationsrikt, så blir ju det att alla sinnen är vana 
att gå på högvarv. De är vana att bearbeta stora informationsmängder.. så plötsligt (respondenten 
visslar)…/…/ (Viskar) Ingenting… whooooow….! Och då börjar hjärnan gå som fasen (skratt) 
liksom..börjar undra, vad är det frågan om? Vad är det som har hänt här? 

 
Det är ju väldigt mycket tankar när man lägger sig ner.. eller när man sätter sig och ska försöka 
meditera. Tankarna är ju liksom som hästar på grönbete, dom bara rusar. Och det kan vara precis vad 
som helst. Det kan vara det man tänkte på i går eller det kan bara komma helt möjliga konstiga o… 
konstiga tankar då, men så… efter ett tag så kan man ju få dom att lugna sig då. 

 
Intervjuerna ger en övergripande bild av att respondenterna som flyter med ljud/ljus har en, 
gentemot övriga intervjupersoner, förhöjd frekvens av att befinna sig i det här tankestadiet 
under floating. Den här typen av tänkande sker i början av floatingtillfället, när floataren är 
som minst avslappnad. Ibland kan det hålla i sig ett helt floatingpass. Av betydelse för om 
floataren stannar i detta tanketillstånd eller inte, kan vara hur regelbundet man flyter och om 
det var längesen man flöt. Vilken stressnivå man har för närvarande i livet spelar också in. 
Någon gång kan, när större delen av ett floatingtillfälle spenderats i det här stadiet, en annan 
tankefas (och avslappningsgrad) träda in när det inte är så lång tid kvar. Tankarna som 
beskrivs finnas under detta stadium verkar inte skilja sig ifrån de som är vanligt 
förekommande i det normala vardagslivet. Problem, ilska, stress, konflikter, saker som har 
tänkts tidigare på dagen eller igår, saker man hört på tv och radio eller vad människor har sagt, 
kan vara ingredienser i det som tänks under denna fas. Det kan också röra sig om egna 
handlingsalternativ som kommer upp i ens tankar. En respondent säger att det är ofta 
bekymmer som hon tänker på när hon är i den här fasen av tänkande under floating. 
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Omställningen från ett stimulirikt samhällsliv till en flyttank med få eller inga potentiella 
distraktionskällor, tycks initialt kunna ge den enskilde floataren en upplevelse av att 
tankeverksamheten ökar. En intervjuperson benämner tankarna under detta stadium för 
”springande tankar”. Tankarna får lite spader när man lägger sig ner och blundar. Allt möjligt 
rör sig i huvudet då. Om tankar kan springa så springer dom, berättar respondenten. 
 

Oväntade tankar/kreativa lösningar (Tanketillstånd 2) 
 

Och då hade jag en väldigt häftig upplevelse…direkt jag lägger mig så…den här musiken som är för 
nedvarvning, den kommer jag inte ens ihåg, utan jag går redan under musikens nedvarvningsdel in i total 
avslappning…och…jag befinner mig just nu här i ett stadium, där vi funderar på att expandera det här 
företaget…och vi har vridit och vändit fram och tillbaks i en massa olika saker, men.. för jag funderar 
under hela semestern och hela den här veckan när jag låg hemma och var sjuk…på dom här besluten 
som vi ska fatta nu och då blev det klockrent när jag lade mig där. Det vart så här; ja men det är klart att 
vi ska göra det… Ja, det kom som ett svar, på dom här funderingarna som jag har haft nu. Ja men det är 
klart att vi ska..Vi satsar på det här. Se inte problemen, se möjligheterna i stället.  

 
Efter floatingen så gick jag en lång promenad… så tänkte jag; jag ska gå ner till vattnet lite härnere, för 
där fanns det restauranger så man kunde äta lunch. Så satte jag mig och åt lunch och tittade på båtarna 
och så plötsligt så tänkte jag; jamen gud, jag behöver ju faktiskt inte vänta på en man för att köpa en båt, 
jag kan ju köpa en båt själv. Och sen så sa jag till dom att; ta inte min lunch, jag ska bara gå bort till 
kiosken. Och så gick jag bort till kiosken och köpte två såna här båttidningar med annonser i. Och så 
satte jag mig och bläddrade och så hittade jag en båt… jag ringde upp honom på en gång och sa; jag vill 
jättegärna köpa din båt, får jag det? Ja, sa han, fast du måste komma och titta på den (skratt) först. 
Jamen det behöver jag inte, (fortfarande skratt), jag ser bilden här.  

 
De oväntade tankarna och de kreativa lösningarna kommer när det första stadiets tankesätt har 
upphört. Avslappningen har då ökat och det vanliga sättet att tänka har tystnat. Det kan dock 
för en del vara svårt att slappna av och att komma in i den här fasen. Några intervjupersoner 
beskriver också enbart två typer av kognitiva processer under floatingtillfällena. Det ena läget 
består av mycket tankar av vardagsnatur och det andra av nästan inga tankar alls. De kreativa 
lösningar som beskrivs av dessa floatingutövare har föregåtts av grubblande där man legat i 
flyttanken och gått igenom problem i sina tankar.  
 
När kreativa och oväntade tankar uppstår, är känslan hos floatingutövarna att det är behagligt 
och positivt. Till skillnad ifrån vad som ibland karakteriserar de vardagliga tankeprocesserna 
är det inget surr eller ältande i denna fas. Tankarna hoppar hit och dit utan någon yttre logik. 
Behagliga kroppsminnen och känslor kan aktiveras. Bilder, ansikten och miljöer kommer 
slumpmässigt upp i medvetandet, liknande det tillstånd som brukar infinna sig precis innan 
man håller på att somna. I detta stadium är det inte ovanligt att en uppfinningsrikedom 
uppenbarar sig. En respondent beskriver det som att oväntade lösningar kommer upp som 
bubblor från henne själv när vardagstankarna har lugnat ner sig. Är det då i alla aspekter helt 
oväntat när idéerna materialiserar sig under floatingen? Nja, innan hon går in och lägger sig i 
flyttanken kan intervjupersonen ha funderat på saker som hon skulle vilja ha svar på. Ibland 
kan då också, efter att respondenten varit i ett meditativt tillstånd, ett uppvaknande ske där en 
lösning frambringats, ”ungefär som när man drömmer”. En annan floatingutövare berättar att 
snillrika enkla saker som han inte tidigare har tänkt på ibland uppenbarar sig under floating. I 
kombination med andningsövningar flyter det gärna upp lösningar på problem. Vissa av 
problemen han grubblat över löser sig nästan alltid inne i flyttanken. 
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En av de intervjuade säger att han i sitt liv oroar sig för mycket, jobbar igenom problem och är 
väldigt matematisk i stället för att försöka se tydligare och låta känslan komma. Den rätta 
känslan, magkänslan i hur ett konkret problem kan lösas är emellertid något som 
intervjupersonen kan erhålla under ett floatingpass. Känslan som kommer hittar han inom sig 
själv. Detta ger honom tilltro till informationen som han får under floating och kanske inte har 
tillgång till i medvetet tillstånd. Inför ett beslut anser den intervjuade att man ska samla in så 
mycket information som möjligt. Informationen som kommer under floatingen är bara en 
pusselbit som respondenten använder i sitt beslutsfattande. 
 
Kreativa lösningar kan innebära lösningar på problem man ställs inför, men det kan också 
genereras helt nya idéer rörande något som man inte har tänkt på förut. Lust att göra saker och 
positivt färgade uppslag på vad man kan göra kan då bli resultatet. Ibland kan det under 
floating, förutom tankar om livet, hos en intervjuperson komma upp tankar som han inte hade 
en aning om att han hade. Det kan vara saker som handlar om till exempel jobbet, familjen 
och barnen. Det kan också vara helt flyktiga tankar om nånting annat, eller inte ens tankar 
utan mera upplevelser, någon typ av drömtillstånd.  
 

Mindre frekvens av tankar/Inga tankar/Omedvetna tankar (Tanketillstånd 3) 
 

Alltså när du är i det meditativa tillståndet, då är du ju inte här över huvudtaget, utan…/…/ Men det är ju 
inte att jag tänker, utan jag upplever./…/ Du tänker ju inte när du drömmer. Du tänker ju inte att;  nu ska 
jag göra si eller.. utan det bara händer, det bara är. 

 
Jaa…kroppen är lätt och man bara flyter och man bara…svävar och…hjärnan är tom och så kvittrar 
dom här fåglarna och den här ljuvliga musiken. 

 
I det sinnestillstånd som intervjupersonerna på skilda sätt identifierar innehålla den djupaste 
avslappningen, uppger flera av respondenterna att det inte kommer några tankar. Detta är för 
några ett mycket åtråvärt tillstånd. Några av floatarna säger också i intervjuerna att dom vill ha 
stopp på sina tankar. Detta verkar upplevas vara absolut nödvändigt för att komma ner i ett 
djupare avslappningstillstånd. Den fulländade floatingen innehåller då längre perioder när inga 
tankar finns hos floataren.  
 
Vissa av informanterna kallar det stadium i floatingen när de upplever den djupaste 
avslappningen för meditativt. Den här benämningen används främst av intervjupersonerna 
som flyter utan externa stimuli närvarande. Det är där medvetna tankar försvinner eller som i 
ett fall ersätts av omedvetna tankar. I det meditativa stadiet förekommer inga tankar, säger en 
respondent. I stället erfars upplevelser. Tankarna kan då komma efter man har kommit tillbaka 
från detta djupt avslappnade tillstånd och man kan då tänka om det man har upplevt. En 
respondent anger inte att han slutar tänka vid djupavslappning. Snarare är det så att när de 
medvetna tankarna försvinner, så ersätts de med andra slags tankar som intervjupersonen 
kallar för omedvetna. Dessa är då grundval för den kreativitet som kan dyka upp under 
floatingtillfällena.  
 
Att komma in i ett djupavslappnat tillstånd innefattar, för en respondent, ett kognitivt skifte 
och en tillvänjning till den nya situationen. Förutsättningen ligger då i att floatingutövaren 
lyckas komma bort från ett yttervärldstänkande baserat på prestationer och logiska samband. 
Ett sinne som är koncentrerat på cirkeln av orsak-verkan har då svårare att finna ro. 
Avslappningen uppnås genom att komma in i ett tillstånd av varande i stället för att prestera. 
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Vi är ju ”human beings” men vi har ju blivit ”human doings”. Och du kan komma in i ”human being” 
från ”human doing” men det tar längre och kortare tid för olika personer. 

 
Hur mycket man kommer ihåg efter flyttillfället 
 
Uppenbarligen kommer de intervjupersoner som har fått kreativa lösningar på problem i 
flyttanken ihåg det efteråt eftersom de berättar om händelserna i intervjuerna. Likaså berättar 
några floatare om upplevelser de haft när de varit i djupavslappning som har gjort stort intryck 
på dem och som de då följaktligen kommer ihåg. Men för en del respondenter verkar det vara 
så att de kommer ihåg väldigt lite från sina mest avslappnade perioder under floating. Detta är 
kanske inte så förvånande eftersom just samma floatare anger att de inte upplever att de har 
några tankar när de är som mest avkopplade i flyttanken. De här intervjupersonerna verkar i 
intervjusituationen mest ha hågkomster ifrån de perioder i floatingen när de inte är så 
avslappnade. Åtminstone tycks dessa upplevelser lättare att verbalisera. En av personerna 
uttrycker i intervjuerna att hon inte är så intresserad av vad hon tänker under floating, utan det 
är avslappningen som eftersträvas. 
 
En floatare berättar att hon aldrig brukar ha med sig tankar om vad som skett under floatingen 
när hon kommer ut från flyttanken. Då är hon fullt upptagen med att duscha och göra sig i 
ordning för att gå hem. Respondenten kan inte heller minnas ifall hon brukar somna i tanken. 
En annan av de intervjuade kan möjligtvis komma ihåg något från floatingtillfället någon 
timme efteråt men tänker att hon egentligen oftast inte kommer ihåg någonting. Båda dessa 
floatingutövare flyter med både ljud och ljus i flyttanken.  
 
Några av de respondenter som flyter utan ljud och ljus verkar inte heller riktigt vara säkra på 
om dom har sovit eller inte under flyttillfällena. Däremot redogör hela gruppen för många 
tankar och upplevelser som har kommit under djupavslappningsfaser, vilket då betyder att de 
har en hel del hågkomster från dessa sinnestillstånd och framför allt i en väsentligt högre grad 
än övriga respondenter. En av intervjupersonerna säger dock att han ibland inte kommer ihåg 
någonting. Saker kan ha hänt under det meditativa stadiet som han inte minns, ungefär som 
när man drömmer saker på natten. Man kommer ju inte ihåg allting man drömmer då heller. 
 
Upplevelse av tid 
 
Intervjupersonerna upplever generellt att de under floating tappar känslan för hur lång tid som 
har förflutit. Undantag finns. En av respondenterna säger att det känns i kroppen som att det 
skulle vara färdigt, när det har gått cirka 40-45 minuter. Hon börjar då piggna till igen. Den 
floatingutövare som äger en flyttank och är den som har flutit längst, berättar att han har hållit 
på så länge att han vet ungefär hur länge han har varit inne i flyttanken. 
 

Det är inte så att det slår fel, att jag kommer ut och märker whooow, jag har flutit fyra timmar, jag 
trodde att jag hade varit inne en timme. Men dom kunder jag har som kommer och flyter, dom tycker att 
det är underbart för att man tappar kontakten med tiden. Vissa tror att dom har flutit 20 minuter när det 
har gått en timme. Det är ganska vanligt. Tiden går jättesnabbt… 

 
Upplevelsen av hur snabbt tiden har gått därinne i flyttanken verkar bero på hur mycket behag 
man upplevt i situationen. Djupare avslappning tenderar, utifrån vad som kommit fram i 
intervjuerna, också generera en minskad förmåga att uppskatta tidsåtgången. Tiden går då i 
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allmänhet fortare än vad man trott. En respondent upplever ibland det motsatta när hon har 
mycket tankar virvlande i huvudet och inte riktigt kan slappna av. Vid dessa tillfällen brukar 
hon ligga och tänka ifall floatingen inte är klar snart. Å andra sidan erfar en annan 
intervjuperson alltid att det har tagit lång tid vid floatingtillfällena, men denna känsla beror i 
detta fall på att han känner sig så utvilad efteråt. Vid många av floatingtillfällena så känner 
respondenten att han skulle kunna legat kvar lite längre, att timmen har gått väldigt fort. 
Ungefär hälften av gångerna så upplever denna intervjuperson känslan att han nog skulle ha 
bokat en timme till.  
 
En av floatarna tycker att det går fortare och fortare under floating ju längre hon håller på med 
det. I början upplevde hon att de 45 minuter hon flyter var för lång tid. Respondenten tänker 
att det kan bero på att det känns lättare och lättare att vara i flyttanken. Möjligtvis, tänker hon, 
var det så i början att hon inte var riktigt trygg i den nya situationen som flytandet innebar. 
 
Reflektion 

 
Avslappningssvårigheter 
 
Att floating upplevs som behagligt och avslappnande (Forgays et al., 1991) kan man 
konstatera även i denna studie. Det kan emellertid finnas hinder på vägen till ett avkopplat 
tillstånd. 
 
Owe Wikström (2002, sid. 52) frågar sig vad den moderna tidens stress gör med människan: 
 

Verkligheten vräker sig över oss: information man inte bett om, valsituationer man inte 
kan fly ifrån. På nattduksborden ligger drivor med olästa tidningar, reklam och böcker. 
Men vad sker med den som alltid skall hinna mycket, vara nåbar och samtidsorienterad, 
läsa senaste romanerna, ha en vältrimmad kropp och läsa läxor med barn? Allt oftare 
slungas hon upp mot ytan av sin personlighet. Ingenting hinner riktigt bli på allvar. Den 
yttre världen invaderar den inre. Det som kommer inifrån får sällan en chans. 
Tystnaden blir exotisk. 
 

Floatares berättelser om att det kan vara svårt att slappna av i flyttanken kanske också är 
skildringar av hur stor skillnad det är mellan vardagsmiljön och den miljö som flyttanken 
utgör. Att komma från en vardag där man har många bollar i luften samtidigt, där olika tankar 
och intryck avlöser varandra och där man sällan hinner eller har ro att gå in i djupare, 
kvardröjande tankegångar genom att reflektera, till den tysta tillvaro som flyttanken innebär, 
borde kunna medföra en mycket stor omställning. Om stressen är stor, intrycken 
fragmenterade och om kraven upplevs höga, finns risken att man inte orkar lyssna längre, inte 
heller i flyttanken. Och som vi sett skildras att övergången från vardagslivet till tanktillvaron 
kan innebära en upplevelse av en acceleration i tankar. Bland floatarna som flyter med stimuli 
närvarande är som tidigare noterats den vanliga känslan att man vill bli av med dessa sina 
tankar, vilket betyder att den lyckade floatingen beskrivs vara just tankefri. Man kommer 
heller inte ihåg efteråt vad man varit med om. Kanske kan det vara så att när man inte har tagit 
med sig några speciella kognitioner ut från vistelsen i flyttanken, det på detta sätt blir en 
mindre påverkan av floatingen på stressmönster och nivåer i vardagslivet än vad det annars 
kunnat bli. I såna fall blir de bibehållna upplevda skillnaderna i miljö mellan flyttanken och 
vardagslivet ett fortsatt regelbundet återkommande hinder för avslappning. 
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I den ena gruppen används, som vi har sett i resultatredovisningen, metoder för att passera det 
stadium av lägre avslappning som karakteriseras av tankar av vardagsnatur. I den andra 
gruppen litar man till att de förhållanden som  floatingsituationen i sig innehåller räcker för att 
man ska komma ner i en djupare avslappning. Det finns några aspekter att titta lite närmare på 
i anslutning till vilka avslappningsstrategier man använder. Till att börja med kan man ju 
ställa sig den ganska uppenbara frågan om en högre grad av sensorisk restriktion i sig ger en 
högre nivå av avslappning? Resultaten antyder detta och skulle så vara fallet uppstår ett behov 
hos den grupp som flyter med den lägre sensoriska restriktionen, av andra mer aktiva åtgärder 
för att underlätta avspänning.  
 
Att låta situationen styra 
 
Man kan då även tänka sig att behagliga erfarenheter i flyttanken, enligt modellen för klassisk 
betingning (Hawton et al., 2002) hos individen kan läras in att höra samman med själva 
floatingsituationen. Det mest kända exemplet på klassisk betingning torde vara Pavlovs 
hundexperiment, där klockringningar visade sig producera salivavsöndring eftersom hundarna 
associerade ringningarna med matutdelning. Om man ersätter klockan i Pavlovs experiment 
med flyttanken i den här studien, byter ut salivavsöndringen mot längtan till flyttanken och 
ihågkomst av tidigare behagliga upplevelser (och förstås hundarna mot floatarna), samt har 
som förutsättning att utövarna inte har varit beroende av några andra metoder för avslappning 
i flyttanken, så har man en modell för det som förmedlas av intervjudeltagare som flyter utan 
ljud och ljus. Det är situationen i sig som utlöser avslappningen, inte någon teknik man 
använder sig av. I intervjusammanställningen såg vi ju också ett exempel på hur 
avslappningen hjälps på traven genom hela den procedur som en floatare en gång varje vecka 
går igenom. Allt ifrån avfärden från arbetet till duschningen innan floatingen fungerar då en 
som en väsentlig del i det stämningsskapande som medför ökad avslappning..  
 
I Herbert Bensons anvisningar för hur man framkallar avslappningsresponsen förordas en 
passiv inställning hos avslappningsutövaren (1975, sid 121-122). Man bör låta det bli som det 
blir. ”Distraherande tankar dyker alltid upp och är inget att oroa sig för. Att tankarna 
kommer och går är helt i sin ordning och betyder inte att man gör något fel” (Benson, 1975). 
Även om anvisningarna hos Benson används i samband med en meditationsövning borde 
principen med att ha en passiv inställning gälla även i flyttanken. Den av Benson beskrivna 
avslappningsresponsen har ju samma kännetecken, inte minst i form av fysiska konsekvenser, 
i floating såväl som i meditation, vilket de i den här studien redovisade forskningsutdragen 
visar. Fontana (2000, sid 15) beskriver ett hinder för meditation som jag tror lika gärna kunde 
handla om floating:  
 

Ett vanligt mål när man börjar meditera är att man har ett bestämt mål i sikte och att 
man sedan envist försöker uppnå det./…/ Genom att antyda att vi vet varthän 
meditationen kommer att föra oss, skapar vi fasta föreställningar om den, 
föreställningar som kommer att skymma den egentliga upplevelsen.  

 
Hos några av intervjupersonerna framträder tydliga mål med floatingutövandet. Intrycket 
generellt är att de som förmedlar de starkaste behoven av vissa effekter i sitt flytande också är 
de som har svårast att uppnå det man söker. Liksom hos de floatare som låter det automatiska 
i situationen instigera avslappningen, finns även här minnen av behagliga och avslappnade 
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flyttillfällen, men minnena i sig befordrar inte en ökad avkoppling. Snarare kan de bli 
kontraproduktiva eftersom ambitionen att nå det önskade tillståndet befrämjar strategier man 
använder i yttervärlden, nämligen att genom ökad kontroll modifiera någonting, i det här fallet 
sinnestillståndet. Man vill slippa sina tankar och man vill bli avslappnad och försöker då få 
måluppfyllelsen till stånd med hjälp av egen ansträngning. Avspänning lär emellertid komma 
lättare när man precis som i Mindfulnessmeditation (Brown & Ryan, 2003) accepterar och 
noterar de känslor, upplevelser och tankar som för tillfället finns i ens sinne.   
 
Ett annat sätt att tänka 
 
Det sinnestillstånd som tar vid när vardagstankarna har tystnat och som av några floatare 
beskrivs innehålla tänkande som inte följer de vanliga logiska reglerna, verkar som sagt inte 
erfaras av alla floatare i undersökningen. Några av de intervjuade förmedlar inte information 
som gör att det låter som att de under floating brukar uppleva detta stadium. De oväntade 
tankar, känslor och bilder som uppenbarar sig lite huller om buller, ibland i form av 
kreativitet, redovisas knappt alls av dessa intervjupersoner. Av beskrivningarna att döma 
tänker de antingen vardagstankar eller så tänker de inte alls under floating. Varför är det så för 
dem när det är på ett helt annat sätt för de andra floatarna?  Ja, här är det naturligtvis fritt fram 
för spekulationer, men omständigheten att man flyter med musik och ljus i tanken/tankluckan 
inte helt stängd borde rimligtvis göra det svårare att komma in i det här stadiet. Det kan också 
möjligtvis vara så att oväntade tankar och förnimmelser är företeelser som, i likhet med 
vardagstankar, de här intervjupersonerna inte vill uppleva och att man därför vill undvika 
sådana sensationer med den möjliga tillhörande förlust av kontroll i situationen som det skulle 
kunna innebära. Kanske sammanblandas de mer randomiserade kognitionerna med 
vardagstankarna? Båda blir då ingående i ett mentalt tillstånd som inte kopplas samman med 
avslappning, utan tvärtom stress.  
 
Det kognitiva fungerandet i den här fasen av floatingen föranleder också en diskussion kring 
ett begrepp som man redogör för i en av de tidigare presenterade forskningsrapporterna om 
floating. Begreppet det handlar om är; primära och sekundära processer (Norlander, Bergman 
& Archer, 1998)  
 
Primär- och sekundärprocesser 
 
Primärprocesser definieras i psykodynamisk teori, förutom vad som tidigare beskrivits, av ett 
tänkande som är inriktat på behovstillfredsställande och fritt associerande. Det karakteriseras 
även av en brist på logik. Tankesättet anses vara typiskt för spädbarnets och småbarnets tidiga 
tankeförlopp (Dewald, 1995). I det av Freud konstruerade tredelade personlighetssystemet, 
bestående av jaget, detet och överjaget, antas detet vara det skikt av medvetandet som 
använder det här sättet att tänka. Sekundärprocesser är ett tänkande som, förutom den tidigare 
nämnda realitetsprövningen, planeringen och abstrakta tänkandet, präglas av logik. Detta 
förvärvas genom inlärning, erfarenhet och omgivningens uppfostran (ibid.). Jämfört med 
primärprocesser utvecklas detta tänkande alltså senare i livet. I Freuds teori är det jaget som 
handhar denna del av psyket.  
 
Norlander et al., (1998) drar slutsatsen utifrån resultaten i deras studie att floating styr 
medvetandet mot ett mera primärprocessbaserat tänkande. I en senare studie modifierar 
Norlander, Kjellgren & Archer (2001) med hjälp av Martindale och Dailey (1995) vad som 



32 
 
 

 
bör innefattas i betydelsen av begreppen ”primära och sekundära processer” i alla fall när det 
gäller floatingundersökningar. Dessa begrepp ska då berövas det psykoanalytiska bagaget och 
enbart vara beskrivande. Jag är inte riktigt säker på att det empiriska i begreppen blir markant 
ökat bara för att man lösgör dem från den psykodynamiska idétraditionen, i synnerhet inte 
eftersom begreppen just är skapade som en väsentlig del i en större teori, samtidigt som 
Martindale och Daily fortfarande använder ord som ”realitetsprövande” och ”regression” i 
sina ommodifieringar av begreppen. Nåväl, som underlag för den här diskussionen är det 
emellertid intressant att konstatera, om vi då trots allt använder benämningarna, att det som 
kallas primärprocesstänkande liknar det som intervjupersonerna säger händer när de är i det i 
undersökningen definierade andra tankestadiet under floating. Avsaknaden av logik i 
tänkandet, förekomsten av oväntade bilder, känslor och tankar i medvetandet samt 
genererandet av kreativitet är några av de kännetecken intervjupersonerna berättar om. 
Vardagstankarna kan då sägas vara en motsvarighet till de sekundära processerna. Av intresse 
att notera är också likheten i detta andra tankestadiums fungerande med den fria association 
man eftersträvar inom psykodynamisk teori och terapi (mer om detta sedan). Några studier har 
också gjorts (Mahoney, 1990;  Jessen, 1990) där man funnit floating vara ett lämpligt 
komplement till psykoterapi (refererat i Norlander, Kjellgren & Archer, 2002-2003).  
 
Kunskaper 
 
Ur ett vidare perspektiv är det väl inte alltför vågat att påstå att balansen mellan dessa olika 
föreslagna sätt att tänka, i samhället har en stark slagsida till förmån för 
sekundärprocesstänkande. Vad som lyfts fram som en norm för och bland människor i framför 
allt västeuropa är att man i sin natur och i sitt beteende ska vara logisk, planerande, 
kontrollerad och inte visa för mycket känslor, speciellt inte vid fel tillfällen. Det tycks för 
övrigt finnas en korrelation mellan hur rikt ett land är och vilket det dominerande tankesättet 
är hos dess invånare och jag tror inte att det bara har med graden av utbildningsnivå att göra. 
Snarare är det kunskapens art som premieras olika i olika kulturella system. Vissa typer av 
kunskaper är helt enkelt inte av den sorten att den utgör en gångbar valuta i många 
samhälleliga normativa sammanhang. Kunskap utvunnen i en flyttank i det stadium där 
logiken inte härskar torde vara en sådan. Som vi har sett redogör några av intervjudeltagarna 
för information som kommit dem till del i flyttanken under avslappnat tillstånd. Denna 
kunskapsinhämtning räknas med all säkerhet inte ha samma värde i de kretsar där mängden 
lärdomar i ämnen som till exempel historia, matematik och naturkunskap är måttstocken för 
ens kunskapsstatus.  
 
Redan på 1500-talet togs frågan om värdet av kunskap upp. Detta gjordes av filosofen Michel 
de Montaigne (som för övrigt själv var väldigt beläst). Han ifrågasatte den, också på den tiden, 
ensidiga synen på kunskap som förmedlades vid olika lärosäten: ”Människosjälen skryter med 
det privilegiet att den kan bringa allt som den föreställer sig i harmoni med sitt eget 
tillstånd…”. Två av antikens stora tänkare, Aristoteles och Varro var mycket viktiga i 
dåtidens undervisning och framhölls med stor säkerhet som typexempel på begåvade 
människor. Montaigne frågade dock efter att ha funderat på deras liv: ”Vilken nytta kan vi 
anta att Varro och Aristoteles fick av sin stora lärdom? Befriade lärdomen dem från 
mänskliga obehag? Befriades de från sådana olyckor som drabbar en vanlig bärare? Gav 
logiken dem någon tröst för gikten…?” (de Montaigne, refererad av de Botton, 2002).  En 
möjlig slutsats utifrån Montaignes resonemang formuleras av de Botton (2002): ”Kanske är 
det så, att det bara är det som kan få oss att må bättre som är värt att förstå”. Även i den här 
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studien framkommer en stark variation över hur mycket man värdesätter vissa tankar (och 
kunskaper), i det här fallet av den beskrivna sorten som kan eller skulle kunna dyka upp hos 
floatingutövare under den andra floatingfasen.  
 
Jag tror också att datorernas genombrott och allt flitigare användning utövar en stark påverkan 
på hur vi tänker. Det logiska, problemlösande och framför allt abstrakta förhållningssättet har 
i den datoriserade världen ett företräde. Tanken slår mig att någon slags likhet kanske finns 
mellan de miljoner instruktioner datorn spottar ut i sekunden och det som av 
intervjupersonerna skildras kan hända när man lägger sig i flyttanken, att det sker en 
acceleration av tankar. Människan som dator. När distraktionerna tagits bort och man 
förpassas in i en passiv situation, kommer de eftersläpande mängder av tankar som inte i 
yttervärlden hunnit bearbetas farande i en rasande fart, reflekterande människans oförmåga att 
fungera som sin skapelse, datorn. Kan man inte ta in, bearbeta och skapa en helhetsbild av alla 
fragmenterade intryck som sköljer över oss i livet blir resultatet att man måste stänga av. Flera 
intervjupersoner har berättat om att det när avslappning har skett, kommit djupa och 
smärtsamma upplevelser till dem i flyttanken. Dessa har ändå upplevts varit givande och i 
något fall renande, samt har kommit när avslappningen har ökat och tankesättet har ändrats. I 
min version av vad som då händer tänker jag mig att fokus förskjutits från ett i huvudsak 
sekundärprocesstänkande till ett primärprocesstänkande, eller annorlunda uttryckt, kanske från 
ett digitalt fungerande till ett analogt. 
 
Apropå de kognitioner som floatare rapporterar kan komma upp helt oväntat under floating, 
beskriver den danske författaren Tor Nørretranders (1999, s 226-228) vad neurologen O. Pötzl 
upptäckte 1917: Människor kan i drömmar återkalla subliminala stimuli som de exponerats 
för i vaket tillstånd. Om man exponeras för t.ex. en bild under så kort tid att inte medvetandet 
hinner uppfatta händelsen kan ändå samma bild dyka upp senare i ens drömmar. Detta kallas 
Pötzls fenomen och har upprepats i många experiment, och inte bara med drömmar. Samma 
resultat har iakttagits i samband med dagdrömmar, fria associationer och fritt bildskapande 
(Nørretranders, 1999). Tankehoppet är inte alltför stort, tycker jag, till möjligheten att 
inkludera floating också, med bakgrund av vad flera respondenter har berättat. 
 
Om man tänker sig att den andra avslappnings/tankefasen som skildrats innehåller i huvudsak 
ett primärprocesstänkande, samtidigt som yttervärlden domineras av ett 
sekundärprocesstänkande, medför det konsekvenserna, med beaktande av de samhällsnormer 
som lyfter fram det senare som ideal, att a: en relativ balans till förmån för 
primärprocesstänkande hos individen befordrar avslappning, b: en ensidig dominans av 
sekundärprocesstänkande, och följaktligen en brist av det motsatta tankefungerandet, gör det 
inte. De normer som begränsar människors tillgång till lek och fantasi, begränsar följaktligen 
även tillgången till avslappning.  
 
Den av Benson (1975) omnämnda fight-or-flight-responsen är vid flitigt aktiverande ett 
exempel på när sekundärprocesstänkandet inte längre räcker till. Man kan tänka sig att 
kapaciteter såsom planerande, abstraktionsförmåga och logisk förmåga var nödvändiga 
ingredienser för att överleva i tider när människan ständigt utsattes för reella hot mot sina liv. 
Mycket av tankesätten hänger emellertid kvar i den moderna människan som ett sätt att 
identifiera och neutralisera möjliga faror. Detta gör att när fight-and-flight-responsen aktiveras 
så aktiveras även urgamla strategiska tankemönster. I själva verket skulle en balans mellan de 
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två föreslagna tankefunktionerna vara det som ur hälsosynpunkt borde generera det bästa 
resultatet.  
 
Ett hypnagogt tillstånd? 
 
Ett hypnagogt sinnestillstånd karakteriseras av, förutom att det är ett tillstånd mellan vakenhet 
och sömn, korta episoder av drömlika sinnesupplevelser (Vaitl et al., 2005, s. 4). Exempel ges 
av Mavromatis (1987) vad som kan erfaras visuellt i detta tillstånd: formlösa figurer bestående 
av färger och moln, geometriska skapelser inkluderande spiraler… ansikten, figurer, djur, 
objekt, naturscenerier, människor (refererad i Barušs, 2003, s 89). Hörselfenomen 
förekommer också såsom att man kan höra: kraschande oväsen, sitt namn sägas, nya ord eller 
uttryck, nonsensmeningar med oigenkännliga namn, referenser till samtal, yttranden riktade 
mot en själv samt meningsfulla svar till vad man för ögonblicket tänker på (Mavromatis, 
1987, refererad i Sherwood, 2002, s 133).  
 
De kognitiva tillstånd som floatare befinner sig i när de är avslappnade förefaller hos några av 
de intervjuade ha stora likheter med hypnagoga sinnestillstånd. Det är emellertid lite svårt att 
inom ramen för denna undersökning  helt särskilja om de då befinner sig i  tanketillstånd 2 
eller 3. Kanske är det helt enkelt flytande gränser precis som det är vid insomning. En 
skiljelinje mellan respondenterna består i att det som några floatare skildrar av deras 
avslappnade perioder vid floating, inte ger skäl till att tro att ett kvalitativt liknande tillstånd 
föreligger hos dem som hos de andra. Detta beror framför allt på avsaknaden av rapporterade 
ovanliga upplevelser i dessa informanters redogörelser. Det som slår en är att dessa 
intervjupersoner överhuvudtaget har svårt att verbalisera något annat än att det är skönt och 
behagligt när de är avslappnade under floating.  
 
Två andra följder av ett hypnagogt stadium anges vara bristande tids och rumsuppfattning 
(Foulkes & Vogel, 1965; Mavromatis & Richardson, 1984; Rechtschaffen, 1994, refererade i 
Sherwood, 2002, s 130). Detta sistnämnda rapporteras även av de floatare som inte redovisar 
några ovanliga upplevelser under floating, men avsaknaden av utsagor om alternativa 
kognitioner och förnimmelser för övrigt under avslappning, antyder trots allt att andra 
sinnestillstånd föreligger hos dessa respondenter.      
 
Tystnad 
 
En allmän känsla i intervjugruppen är att tystnad upplevs som något positivt. Floatingen blir 
en värdefull motvikt till alla ljud ute i samhället. Respondenterna som floatar med ljud och 
ljus uttrycker att de störs av höga ljud i sin vardagstillvaro. 
 

Jaa… ät lunch på ett matställe…Det är ju enormt mycket skrammel och ljud och och människor som 
pratar och så vidare och åk buss och det kommer in en skolklass, då går jag av… (skratt) Det är ju ingen 
som pratar till varandra. Dom skriker ju bara…/…/ Ja, jag tycker att dom skulle prova det här och känna 
hur skönt det är att det är tyst ibland. 

 
Även om man flyter med musik och naturljud i bakgrunden och det således inte är tyst, så blir 
floatingen en kontrast mot ett upplevt bullrigt vardagsliv. Musiken och naturljuden är lugna 
och harmoniska och framför allt kan man välja själv om man vill ha ljud och i så fall vilka. 
Man har alltså en kontroll över stimulustillgången som saknas i världen utanför, i synnerhet i 
det offentliga rummet. En respondent jämför floatingtystnaden med att vistas på en retreat, 
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något som hon har gjort några gånger. Även där finns det klassisk musik, men för övrigt råder 
tystnad.  
 
Informanterna som flyter utan ljud och ljus lägger en annan tonvikt i diskussionen om tystnad. 
Här är det ingen som uttrycker att de störs av ljud i livet utanför flyttanken. I stället handlar 
det om möjligheten som ges genom tystnaden att få kontakt med inre information. En typ av 
information som lätt går förlorad i det brusande vardagslivet med dess kvantitet av 
informationsflöden. 
 

…när vi då tar bort det i flyttanken, då blir man mycket, mycket mer känslig och man plockar upp de här 
svaga   rösterna inom sig själv som hela tiden försöker, egentligen det finns svaga röster inom varje 
människa, tror jag, som försöker att..styra och hjälpa till, för att hamna i balans, i homeostas eller vad 
det kallas. Och dom blir ju då…dom framträder ju i flyttanken på ett annat sätt/…/ För mig är 
tystnaden…helt och hållet…oöverträffad som informationskanal…och det är en paradox. För tystnad, 
slarvigt definierat, ska ju vara fri från information. Den ska ju vara noll…och ändå älskar jag musik och 
vissa ljud jättemycket…men alltså att vara i tystnaden, i nolläget nånstans, att bara vara…jag upplever 
att då går man inåt i sig själv, liksom börjar närma sig det omanifesterade på något sätt om man ska 
uttrycka sig så. Själva källan, själva livets källa. 

 
Tystnad upplevs också skapa utrymme för att vad som helst kan hända. Det blir en motsats till 
förutsägbarhet. Liksom en kreativ person måste ha tråkigt ett tag för att komma upp med 
kreativa idéer, ger tystnaden floatingutövaren en möjlighet att hitta tillbaka till sig själv. I 
stället för att lyssna utåt, vill man i floating lyssna inåt och det gör man bäst i mörkret och 
utan musik. 
Det kan emellertid också upplevas som jobbigt när det blir helt tyst, åtminstone till en början. 
Respondenten som ibland flyter utan ljud, beskriver hur hon, när hon är uppe i varv men ändå 
valt att flyta utan stimuli, hör sina tankar mer. Då handlar tankarna om vad hon ska och inte 
ska göra. Detta upplever hon som jobbigt, men det går över efter en stund. 
 
Floatingtystnaden man upplever i tanken verkar inte i någon högre grad påverka hur man 
upplever alla ljud utanför, förutom då kanske precis efter ett flyttillfälle. En av de intervjuade 
beskriver hur det kan vara lättare att urskilja ljud efter ett flytpass. Tystnaden i tanken gör att 
öronen får vila sig en stund och den normala avtrubbningen som sker i kontakten med den 
bullriga arbetsmiljön ger tillfälligt vika. De respondenter som utvecklat känslighet för ljud och 
buller upplever sig ha gjort det innan de började med floating. Utifrån vad då de ljudkänsliga 
personerna berättar kan man snarare ana en möjlig positiv inverkan genom floatingen. Några 
förmedlar att de är något mindre ljudkänsliga än tidigare. 
 
I några av intervjuerna framkommer att ljud ibland tränger in i tanken utifrån. Exempel som 
ges är dörrar som stängs och att man har hört när det knackats på andra floatares flyttankar för 
att markera att tiden är ute.  
 

Reflektion 
 

En intressant iakttagelse är att den ganska öppna frågan ”vad betyder tystnad?” besvaras på 
helt olika sätt av olika respondenter, där man lyfter fram olika aspekter. Associationerna som 
väcks har emellertid en gemensam nämnare. Det är att den upplevda tystnaden inuti flyttanken 
uppfattas som behaglig. Anledningen till att den gör det varierar dock bland 
intervjupersonerna. För några av de tillfrågade tycks tystnaden i flyttanken betyda att man ges 
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möjlighet att komma bort ifrån förhållanden som man inte uppskattar, nämligen obehagliga, 
höga och störande ljud i yttervärlden. För några andra innebär tystnaden i flyttanken att man 
får tillfälle till att berika sin tillvaro genom att få information om sig själv, genom att få 
kreativitet och genom att uppnå djupa medvetandetillstånd. Betoningen i hur man uppfattar 
tystnad blir då hos vissa en minusvariant, man blir av med någonting, i detta fall oljud. Hos 
andra blir uppskattningen av tystnaden mer en plusvariant, man erhåller någonting, 
information, kreativitet och ett fördjupat medvetandetillstånd.  
 
Det är intressant att notera att de floatare som anger sig besväras av ljud och buller  i 
vardagslivet är de samma som aldrig har provat att flyta utan ljud i tanken. Det vore kanske 
mer naturligt skulle man tycka, att det som man söker mer av i sitt vardagsliv, nämligen 
tystnad, skulle eftersträvas även i flyttanken. I stället blir det så att för intervjupersonerna 
obehagliga ljud, i tanken ersätts med behagliga ljud. Kanske kan man tänka sig att den 
absoluta tystnaden också kan vara ett oljud, vilket dess namn onekligen indikerar. 
 

Uttalandet som en respondent gör, att tystnaden är oöverträffad som informationskanal, kan 
kopplas till den tidigare diskussionen om olika sorters kunskap. För respondenten handlar 
informationen om att man får reda på mer om sig själv genom att distraktionskällor försvinner 
inuti flyttankens tystnad och mörker. Vad händer då, ur ett humanistiskt perspektiv, i den 
motsatta situationen när vi möts av mycket intryck i yttervärlden? Kan man tänka sig att vi i 
stället får veta mer om andra och att man följaktligen kan betrakta den kunskap som fås 
genom floating som framsprungna ur ett egoistiskt navelskåderi? Den kunskap som hävdas 
komma en till del i flyttanken enligt beskrivningen handlar ju mycket om en själv. Ja men kan 
det vara så att genom att ges möjlighet att lyssna till oss själva vi också får en grundläggande 
förmåga att lyssna till andra? Och tystnaden som erbjuds i flyttanken är kanske en tystnad som 
behövs i ett samhälle, där mängden läten som låter hela tiden lätt gör att man som människa 
får svårare att verkligen lyssna, också på de som står en nära.  
 
Gör fler tv-kanaler och fler mobiltelefoner att kommunikationen ökar? Ja definitivt. Frågan är 
bara vad för typ av kommunikation det handlar om? Tiden som varje sammanhängande 
kommunikationstillfälle varar tycks ha minskat markant de senaste årtiondena. Tröskeln för 
att man ska bli uttråkad eller tappa koncentrationen synes sjunka kontinuerligt. Tystnaden är 
kanske en väg som inte bara leder till en själv. Den kanske också för med sig goda ting till den 
sociala omgivningen genom att tid och utrymme genom tystnad ges till eftertanke och 
reflektion som i sig kan förbättra kvaliteten på kommunikationen med andra. En respondent 
berättar också om att funderingar som kommer under avslappning i flyttanken kan handla om 
familjen, barnen och arbetet.  
 
Owe Wikström (2001, s. 97) skriver så här angående tystnad: 
 

I tystnaden möter den jagade människan först förvirring och oro. Tankarna rusar 
genom huvudet. Splittringen är total. Detta har själasörjare i alla tider känt till. Råden 
är alltid desamma. Ignorera förvirringen och håll ut. Efter de splittrade tankarna 
kommer något annat. Bortom den döljer sig ett annat slags tidsupplevelse. Den yttre 
stillheten är en förutsättning för den inre./…/ Syftet är inte alls att nå djupsinnigheter 
eller dolda mystiska djup, utan bara rofylld samling och ett iakttagande av världen: 
dess dofter, ljus, smak, rymd, förändring. 
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Ovanliga upplevelser under floating 
 

Som inledning ska bara nämnas, att vad som åsyftas i den här rubriken är inte upplevelser som 
med nödvändighet är ovanliga i flyttanken. Däremot är det meningen att de ska skilja sig från 
vad som betraktas som ”normalt” i våra vardagsliv. 
 
Det går en mycket stark skiljelinje mellan gruppen som flyter utan externa stimuli och 
gruppen som flyter med externa stimuli närvarande, med avseende på rapporterade ovanliga 
upplevelser. Respondenten som ibland flyter utan ljud, anger visserligen upplevda känslor 
under floating, som är djupa och ovanliga för henne. Men dessa har kommit, enligt 
respondenten, de gånger hon just flutit utan externa stimuli. Hon tror dock inte att det, 
angående djupa och ovanliga upplevelser, har någon betydelse om hon har musik/naturljud på 
i bakgrunden eller inte. Av de övriga intervjupersonerna i gruppen, det vill säga 
respondenterna som alltid flyter med både ljud och ljus närvarande, har ingen haft ovanliga 
upplevelser under floating, däremot har en respondent haft en ovanlig upplevelse efter.   
Gruppen som alltid flyter utan ljud och ljus däremot, berättar om många händelser som är 
ovanliga enligt ovan nämnda kriterier. Man kan säga att det där inte är ovanligt med ovanliga 
upplevelser. En beskrivning som ges är att de ovanliga upplevelserna oftast kommer i det som 
några av respondenterna kallar för det meditativa stadiet, som då korresponderar med 
tanketillstånd 3. I detta stadium är avslappningen så djup att vardagssättet att tänka helt har 
försvunnit. De ovanliga upplevelserna beskrivs i allmänhet som mycket behagliga. Ingen 
framställer att de känt rädsla eller skräck i samband med dessa erfarenheter.   
 
En intervjuperson berättar att hon vid tiden av i början av sitt floatingutövande plötsligt blev 
väldigt intresserad av starka och klara färger. Hon tror att det kan ha varit någon koppling i 
hjärnan som förändrades och att floatingen haft en betydelse. Respondenten har dock inte 
märkt av någon ovanlig upplevelse under floatingtillfällena. 
 
Det kommer ibland helt nya eller helt annorlunda tankar, bilder eller känslor, av vanligtvis 
positiv typ under floating, berättar informanten som ibland flyter utan ljud. Det kan också 
inträffa att hon får upplevelser av svårare karaktär.  
 

Det är kanske nåt år sen när jag blev så överraskad över att jag blev så ledsen eller vad jag ska säga. 
Och jag tänker mig att det var bara några avgrundskänslor, nån djup sorg eller… total uttröttning. Det 
var bara…ja nån form av förtvivlan, tror jag, som bara kom./…/ Jag blev överraskad och den kom ju 
bara från ingenstans, även om jag kan förstå…att den säkert fanns där./…/ Det där var ju en helt annan 
typ av kontakt med någonting väldigt djupt inom mig själv som jag fick… i den där stunden i tanken och 
jag låg och grät ett tag. 

 
Informanten är ändå noga med att betona att sådana känslor hör till undantagen. Och när dom 
har kommit känner hon sig sällan bedrövad efteråt. Vanligtvis är det förnimmelser av en 
positivare natur som kommer till henne, när hon slappnar av under floatingpassen. Det kan till 
exempel vara väldigt behagliga minnen från långt tillbaka. 
 
I tillståndet som man kan befinna sig i när man är i flyttanken, mellan vakenhet och sömn, kan 
små fragment av barndomen och de olika saker som har hänt flyta upp, berättar en floatare. 
Man kan då få upp bilder av orsaker till att man har blivit just den person som man är. 
Respondenten utför när han är i flyttanken visualiserings- och andningsövningar. Han berättar 
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att när han lyckas visualisera evighetslågan som alla religiösa urkunder pratar om, som finns i 
hjärtats innersta kammare, då känner en oerhörd lycka och glädje över att få vara närvarande 
och uppleva livet. Allting blir då sagolikt vackert och spännande. Detta händer honom ibland 
under floatingen. En obehagligare typ av förnimmelser består i, att han under senare tid ibland 
upplevt en känsla av att det saknats syre under floatingen. Respondenten tror att han börjar 
tränga så djupt i sig själv, så att han börjar känna in sin egen födelse, att han börjar komma in 
i djupa lager av sig själv. 
 
Det hände mycket mer ovanliga saker de första åren av floatingutövandet, för en av 
informanterna. Numera är det som en meditation. Det är väldigt skönt, men det händer inte så 
mycket längre. Intervjupersonen berättar att hon hade sin senaste starka upplevelse i våras, 
vilket föranledde henne att göra en liten paus ifrån floatingen. Vid det floatingtillfället befann 
hon sig väldigt långt bort och hade en oerhört stark känsla av att verkligen inte vilja komma 
tillbaka. Eftersom det var enormt trögt att återvända från det behagliga tillstånd som hon var i 
under floatingen, bestämde hon sig för att inte flyta på ett tag. 
 
I början när respondenten flöt, hade hon rätt ofta känslan av att sväva ut i världsrymden. Då 
förloras helt upplevelsen av att flyttanken är ett stängt rum. I stället är hon ute i total 
oändlighet, seglandes runt ute i världsrymden bland planeterna. Allt är gott, allt är lugnt. Ett 
tillstånd av total trygghet, tillit och lycka. En gång när intervjupersonen, som hon beskriver 
det, vaknade eller kom tillbaka, upptäckte hon att det var ljust inuti flyttanken. 
 

Det var som ett ljusblått sken i hela tanken, och så tänkte jag; men gud har han installerat lampor? Hur 
har det här gått till? Och så började jag leta efter lamporna, men jag såg inga lampor nånstans, och det 
var alltså ljust. Och musiken, den här slutmusiken hade inte gått igång än, så jag förstod att det var en 
stund kvar. Så jag lade mig ner igen och så liksom kände jag..så började jag titta på det här ljuset, och så 
ser jag; men gud,alltså ljuset kommer ju ifrån mig. Så det var ljusare från mig och så liksom upp såhär 
och så blev det mörkare och mörkare… Gud, det är mitt eget ljus! Jag har lyst upp hela tanken. Det var 
häftigt. Det har bara hänt en gång… 

 
Det händer även för den här floatingutövaren att jobbiga känslor kommer upp under floating. 
Då upplever hon gammal ledsenhet och sorg. Hon har dock tyckt att det varit bra och skönt att 
fått ur sig det. Ilska eller rädsla har emellertid aldrig erfarits av henne i flyttanken. En annan 
sak som respondenten berättar om är att det ibland händer att hon får en upplevelse av att hon 
är en delfin som dyker i vatten. Denna inre förnimmelse av att vara en delfin som leker, tror 
hon kan bero på frånvaron av belastning på kroppen när den ligger i flyttanken. Kanske dyker 
det upp några sorts cellminnen av rörelser i detta tillstånd. Respondenten kan vakna av att 
hennes kropp rör sig. Det kan vara så att hon väcks av att det slår i kanten och då är det hennes 
armar som går upp och ner som vingar. Och det här sker automatiskt. Det har inte föregåtts av 
att hon tänkt att hon ska röra sig. Liknande upplevelser har hon också hört andra floatare 
berätta om. Intervjupersonen betonar frihetskänslan i att man i denna erfarenhet kopplar loss 
lite från att man är så viktig som människa. Man kan lika gärna vara fågel eller delfin eller 
något annat. Det blir inte så noga. 
 
Känslan av att kropp och medvetande separerades, erfor en av informanterna redan en av de 
första gångerna han flöt. 
 

Det som hände den gången det var just att jag fick tillit till själva…upplevelsen därinne, att jag kände 
mig helt trygg och avslappnad. Och då så flög tanken iväg./…/ Så kroppen låg där och kände sig helt 
trygg och då så kunde tankarna sväva fritt…Och det som hände då, det var att jag försvann ut i 
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rymden…och kände mig väldigt upprymd och…trygg…Och därute i den här…resan, (skrattar till) det 
låter helflummigt, men det är som att det medvetna kunde vara så pass trygg därinne att den svävade 
fritt. Det var en känsla utav…välmående och upprymdhet och…/…/ Den känslan jag fick det var att det 
var en.. hastighetsförflyttning också… att det hände någonting, att jag var inte kvar där…i tanken. Fast 
jag var ju där ändå, men att jag var helt fri i mitt medvetande. 

 
När informanten hade avslutat det floatingpasset kändes det som att det hade tagit väldigt kort 
tid. Paradoxalt nog kändes det samtidigt som om väldigt lång tid hade gått, på grund av att han 
var väldigt utvilad. Det kändes som om han hade sovit en hel natt. Då informanten ombeds 
beskriva känslorna i upplevelsen används ord som härlig, frigörande, trygg, positiv. 
 
En annan gång upplevde den här floataren väldigt konkret att han mötte en isbjörn som kom 
fram och ville bli klappad. Det var en väldigt stor isbjörn som var i en miljö liknande en 
tropisk regnskog, vilket var konstigt tyckte informanten, eftersom man inte tänker sig djuret 
höra hemma i den omgivningen. Han kan under intervjun se för sitt inre sinne hur isbjörnen 
närmar sig, hur den är vänligt inställd. Den vill inte äta upp honom, utan bara stryka sig mot 
informanten, bli klappad, och sen går den vidare. Den här upplevelsen, som informanten 
tyckte var mycket behaglig, var ingen dröm. Intervjupersonen understryker att han inte sov, 
utan befann sig i  ett meditativt tillstånd. Eftersom han då är mycket mera medveten blev den 
här episoden också väldigt konkret. Han berättade om upplevelsen för en kvinnlig 
arbetskamrat som är intresserad av andetro och indiankultur. Arbetskamraten sa då att det där 
var hans kraftdjur som han mötte. 
 
Övriga företeelser respondenten stött på under floatingen är att han fått intryck av miljöer, ljus 
eller färger. Helt plötsligt till exempel, när han ligger och blundar i en tyst och mörk 
vattentank, blir allting gult. Andra saker som inträffar är att intervjupersonen kan känna en 
värme och en känsla av, ofta i samband med en upplevelse av hastighet, någon slags 
förflyttning. 
 
Reflektion 
 

Det är här viktigt att betona att förekomsten av ovanliga upplevelser under floating hos 
intervjupersonerna alltid tycks vara en sidoeffekt av djup avslappning. Att man i 
floatingtillfället har uppnått ett mycket avkopplat tillstånd verkar vidare vara en absolut 
förutsättning för att dessa fenomen ska visa sig. Det ges inte heller intryck av under 
intervjuerna att de personer som angett att de haft ovanliga upplevelser primärt i sitt 
floatingutövande varit intresserade av att uppnå sådana erfarenheter. Snarare har syftena med 
floatingen rört sig kring det som tidigare nämnts, vila, avkoppling och att lära känna sig själv. 
När de ovanliga upplevelserna kommit har det behagliga de redan känt i situationen säkert 
också utgjort en påverkan av hur man tolkat, upplevt och uppfattat de ovanliga händelserna. 
Frånvaron av redovisade obehagliga ovanliga upplevelser beror sannolikt åtminstone delvis på 
detta. 
 
I likhet med i studien som Norlander et al. (2001) administrerade berättade alltså 
intervjupersoner även i denna undersökning om att de varit med om ovanliga upplevelser 
under floating. Likheten sträcker sig ännu längre i så måtto att de av deltagarna som 
rapporterat förekomsten av ovanliga händelser i den här undersökningen flutit under samma 
förutsättningar som de medverkande i den andra, nyss nämnda studien. Det har alltså rådit en 
sträng sensorisk restriktion under floatingtillfällena för dessa personer. Detta antyder en större 
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sannolikhet för att det behövs en högre grad av stimuliborttagande för att ovanliga upplevelser 
ska kunna ske. Eftersom både de som haft och inte haft ovanliga upplevelser redogör för att de 
under floating kommit in i djupavslappade tillstånd, blir en undring också om och i så fall vad 
det är som särskiljer den avslappning som för med sig ovanliga upplevelser mot den som inte 
gör det. Kan det vara så att den ena avslappningen är djupare än den andra?  
 
Två av intervjupersonerna i den här undersökningen berättar om upplevelser de har haft under 
floating vilka låter som utomkroppsliga upplevelser, eller som beteckningen är på fackspråk, 
OBE (out-of-body experience). En OBE-upplevelse kan beskrivas som en upplevelse hos 
individen av att dennes medvetandecentrum temporärt finns på en plats rumsligt skild från 
kroppen (Irwin, 1985, s 5, refererad av Irwin, 2000). 
 
Ett naturvetenskapligt perspektiv 
 
De flesta läkare och psykologer (Steinberg, 1995, refererad av Irwin, 2000)  samt forskare 
(t.ex. Irwin, 2000; Blanke, Landis, Spinelli, Seeck, 2004; Murray & Fox, 2005) klassificerar 
OBE-upplevelsernas natur vara patologiska. Ord som används i sammanhanget är dissociation 
och depersonalisering. Dessa används huvudsakligen i en patologisk bemärkelse. Förklaringar 
som ges till varför OBE förekommer varierar. Men huvudlinjerna handlar lite förenklat om att 
brister hos människan, psykologiska och/eller biologiska, vilket t.ex. kan visa sig i störd 
kroppsuppfattning (Murray & Fox, 2005) eller patologiska funktioner i hjärnan (Blanke et al. 
2004), i kombination med situationella faktorer, t.ex. sensorisk minimering ökar 
sannolikheten för fenomenet. 
 
De respondenter som i denna studie redogör för ovanliga upplevelser under floating som för 
mig låter som utomkroppsliga, berättar om hur de i samband med dessa upplever en mängd 
mycket positiva känslor. Under den djupa avslappningen erfars förnimmelser av en sådan 
natur att de till och med upplevs påverka och förändra vardagslivet till det bättre. Känslor av 
trygghet, frid, lugn, lycka och glädje, förmedlas i intervjuerna höra ihop med de här speciella 
upplevelserna. Det här tas med ut i livet och påverkar även existentiella grundtankar. I 
forskningen som redovisas ovan finns inga liknande aspekter täckta. I stället har man 
konsekvent skildrat fenomenen utifrån ett sjukdomsperspektiv. De utomkroppsliga 
upplevelserna kommer ofrivilligt och tillför inte de upplevande någonting positivt.  
 
När man som i OBE-forskningen undersöker fenomenet enbart utifrån ett närmast 
reduktionistiskt biologiskt perspektiv (eller genom psykoanalytiska förklaringar) så blir också 
konsekvensen att man samtidigt förmedlar en världsåskådning. I just denna syn på livet som 
kan skönjas här, som varken kan bevisas eller motbevisas, och därför i sig inte utgör någon 
sorts vetenskap, finns ingen plats för det som Viktor Frankl (1964) kallar den noologiska 
dimensionen. Denna dimension definierar Frankl vara där de uteslutande mänskliga 
fenomenen kan lokaliseras. Människan passerar den noologiska dimensionen så snart hon 
börjar reflektera över sig själv. Frankl tar även upp en annan uteslutande mänsklig egenskap, 
förmågan till självtranscendens. Människan höjer sig antingen mot en annan mänsklig varelse 
eller mot mening. Denna mening blir för varje människa någonting unikt. Genom att inte 
intressera sig för hur människor med OBE-upplevelser tänker om sina upplevelser och vilken 
mening de ger dem, signalerar forskarna att det är ointressant i de förklaringsmodeller som 
skapas till fenomenet. Undersökningsdeltagare behandlas som objekt, där saker händer dem, i 
stället för subjekt, där egna upplevelser och tolkningar ges vikt. Naturligtvis bör olika 



41 
 
 

 
infallsvinklar till företeelsen användas och med det olika undersökningsmetoder. Den samlade 
forskningen däremot verkar för ensidigt fokuserad på att bara ta ett grundperspektiv, det redan 
nämnda patologiska.  
 
Vad betyder det som händer i en OBE-liknande händelse? Ja, det är en fråga som innebär 
någonting annat för en biologiskt inriktad forskare än för t.ex. den respondent vars upplevelse 
av frihet, oändlighet och trygghet i flyttanken påverkar hennes existentiella grundtankar. De 
starka och/eller djupa känslor som överhuvudtaget redovisas komma upp vid episoder av 
intensiv avslappning hos intervjupersonerna får med all säkerhet en annan mening av de 
upplevande än vad de skulle få för en naturvetenskapligt orienterad observatör.  
 
Verklighetsuppfattningen som här kan urskiljas i hur man uppfattar OBE-fenomen är strikt 
mekanisk. När OBE-upplevelser inte passar in i den hållna världsåskådningen måste helt 
enkelt  patologiska förklaringar användas. Frågan är då bara om rätt verktyg används (eller om 
det finns ett meningsfullt sådant) när man ska undersöka fenomenen. Det framgår rätt tydligt 
när man läser om den forskning om OBE-upplevelser som refereras, att det råder oenighet 
bland forskarna om t.ex. vilka neurologiska förklaringar till OBE-incidenter som är de troliga. 
Man kan helt enkelt inte förklara företeelsen på ett trovärdigt övertygande sätt med de data 
som finns tillgängliga. Trots att man rent empiriskt har lite på fötterna, både vad gäller 
neurologiska och psykoanalytiska förklaringsmodeller, gör man generaliseringar och drar 
slutsatser. Hos t.ex. Blanke et al. (2004) använder man patienter med epilepsi och svår migrän 
som haft OBE-upplevelser, för att utifrån deras hjärndysfunktioner förklara några allmänna 
principer bakom utomkroppsliga upplevelser även hos friska personer. Jag vet för övrigt inte 
varför dessa forskare i sin studie väljer att använda sig av patienter med diagnosticerade 
neurologiska sjukdomar, om det inte reflekterar att man redan från början är stängd för 
möjligheten att tolka förekomsten av OBE-upplevelser som någonting annat än en 
dysfunktion eller en brist hos individen. Frågan blir då i ett vidare sammanhang, hur definierar 
man slutgiltigt något som dysfunktionellt eller sjukt? Räcker det med avvikelser från det 
normala, eller måste också avvikelsen ge upphov till lidande? I det ena fallet, hos Blankes 
försökspersoner, är båda kriterierna uppfyllda (vilket onekligen ger ett lyft för forskarnas 
inställning). Denna studies respondenter anger upplevelser där det också finns klara avvikelser 
från det normala, men konsekvensen av avvikelserna medför dock motsatsen till lidande. 
Anomalierna medverkar till en upplevd förbättring i deras liv. Detta är svårt för mig att 
betrakta som dysfunktionellt i något avseende. Blanke et al. baserar också mycket av sitt 
resonemang i sin studie på att det i upplevelserna ingår att man ser sin kropp utifrån, vilket 
inte är ett nödvändigt inslag för att det ska räknas som en OBE-upplevelse. I en mörk flyttank 
går det ju heller inte att realistiskt säga att man ser sin kropp från ett avstånd.  
 
Ett humanistiskt perspektiv 
 
Ett helt annat perspektiv än vad som ges prov på inom forskningen på OBE representeras av 
Abraham Maslow. Maslow räknas som en av förgrundsgestalterna i den humanist-
existentialistiska inriktningen inom psykologin. Till skillnad från i behavourism (som kbt 
utvecklats från) och i psykoanalytisk teori (psykodynamikens grogrund), de stora anfäderna 
till modern psykologi, använder humanister/existentialister begrepp som ”mening” och 
”intention” hos människan i en annan än teknisk mening. Tron på förekomsten av högre 
värden i livet gör det möjligt och önskvärt att sträva mot nånting annat än att enbart uppnå 
mekanisk balans i kropp, psyke och beteende. Följaktligen ser också världsbilden helt 
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annorlunda ut i denna psykologiska idérörelse. De ovanliga upplevelser som några av 
deltagarna i denna studie har haft under floating, innehåller beståndsdelar vilka starkt 
påminner om kännetecken för och delingredienser i det av Maslow skapade begreppet peak-
experiences (på svenska höjdpunktsupplevelser) (Maslow, 1964). Grundkaraktären i 
höjdpunktsupplevelser är, enligt Maslow, desamma som de som finns i religiösa, mystiska, 
”upplysande” erfarenheter. Maslow räknar upp de olika aspekter som kan finnas närvarande i 
en höjdpunktsupplevelse hos individen och de är ganska många. Av utrymmesskäl, och även 
av omsorg om läsaren, tänkte jag begränsa min redogörelse i det följande av dessa aspekter, 
till de komponenter som jag finner intressanta i sammanhanget med bakgrund av vad som 
framkommit i intervjusituationerna. 
 
Utvalda aspekter i Maslows höjdpunktsupplevelser: 
 
• Hela universum uppfattas som en integrerad och enad helhet. 
• En benägenhet att se ett objekt som ett mål i sig själv, utan att projicera egna och 

allmänmänskliga mål och användningsområden på det. Objektet har ett egenvärde. 
• Höjdpunktupplevelsen upplevs ha ett stort värde enbart i sig själv, ibland så stort att det 

motiverar levandet. 
• I höjdpunktsupplevelsen finns en väldigt karakteristisk disorientering i, eller även brist på 

medvetande av, tid och rum. Uttryckt positivt är det som att uppleva universalitet och 
evighet. 

• Världen uppfattas som vacker, god, åtråvärd och värdefull. Dåliga inslag i livet accepteras 
mer än i andra stunder. 

• Känslor av vördnad, förundran, ödmjukhet, underkastelse och även andakt inför storheten i 
upplevelsen. 

• Höjdpunktsupplevelser har ibland omedelbara effekter eller eftereffekter på personen. 
Ibland är eftereffekterna så omfattande och stora så att de påminner oss om de omfattande 
religiösa omvändelserna som för evigt förändrat en person. 

•  I höjdpunktsupplevelser finns en tendens att man kommer närmare ens ”perfekta” 
identitet, det unika och typiska för ens personlighet, ens riktiga jag, så att man blir en mer 
autentisk person. 

• Det kognitiva tillstånd av varande som råder i höjdpunktsupplevelsen är mycket mer 
passivt, receptivt och ödmjukt än den vanliga iakttagelseförmågan. Det är mycket mer 
beredd att lyssna, mycket mer kapabel att höra. 

• Varseblivning i höjdpunktsupplevelser kan bli relativt ego-transcenderande, osjälviskt, 
självglömmande, jaglöst. Det blir mer objektcentrerat än jagcentrerat. 

• I höjdpunktsupplevelser tenderar det bli en förlust av, om än övergående, rädsla, oro, 
hämning, av försvar och kontroll, av förvirring, konflikt, av uppskjutande och 
självbehärskning. Den djupgående rädslan för upplösning, för att bli tokig och för att dö, 
allt är benäget att försvinna för stunden. Kanske kan man sammanfatta det hela i att rädslor 
försvinner. 

 
Som synes och som skall ses (längre fram i rapporten) finns paralleller i det som ovan tecknats 
med det som intervjupersoner berättar om sina floatingerfarenheter.  
 
En sammanfattning kan bli att en del av de rapporterade ovanliga upplevelser som erfarits av 
några respondenter, förutom att de uppvisat likheter med Maslows karakterisering av 
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höjdpunktsupplevelser, samtidigt gett ett starkt intryck av att vara OBE-upplevelser. Jämför 
man då de tolkningar som ges och det intressefokus som finns, respektive mellan Maslow och 
redovisad forskning på OBE-fenomen, står det i alla fall för mig klart att de reflekterar 
grundläggande skillnader i inställning till hur man ser på världen och vad som kan ingå i den. 
Vissa av de komponenter som Maslow redovisar kan finnas i individers 
höjdpunktsupplevelser till exempel, skulle hos många forskare, läkare eller psykologer inte 
anses vara möjliga utan att det förekom någon form av dysfunktion, biologisk och/eller 
psykologisk hos den upplevande. Ett tillstånd av jaglöshet t.ex. hos individen förknippas i 
många naturvetenskapligt och psykologiskt orienterade kretsar kanske inte främst med psykisk 
hälsa. Snarare utgör det ett starkt tecken på mental och kroppslig obalans. 
 
Gemensamt mellan de olika inställningarna är att man tar bara ett perspektiv. I forskningen är 
det antingen biologiskt eller psykoanalytiskt, hos Maslow ett mer renodlat fenomenologiskt. 
Man kan också se det som skillnaden mellan en mer mekanisk, positivistisk livssyn och en 
mer filosofisk/humanistisk. En förutsättning för att ett metaperspektiv skulle kunna anläggas 
är, att en ommodifiering av förförståelsen måste ske i form av en utvidgad öppenhet och 
förmåga till ökat mångperspektivtagande. Detta kan vara svårt på grund av den socialiserande 
och normerande effekt medlemsskap i olika idé och yrkestraditioner innebär för den enskilde 
individens sätt att resonera och se på världen. Viktor Frankl (2003) uttrycker dilemmat med 
specialisering så här: 
 

Det som är farligt är när en människa, som till exempel är expert på biologins område, 
försöker förstå och förklara mänskliga varelser uteslutande med utgångspunkt från 
biologin. Detsamma kan med lika stort berättigande sägas om psykologin och 
sociologin. I och med att man ställer krav på totalitet, förvandlas biologin till 
biologism, psykologin till psykologism och sociologin till sociologism. Eller med andra 
ord, i och med detta förvandlas vetenskapen till ideologi. Vad vi främst måste beklaga 
är enligt min åsikt inte att specialisterna specialiserar sig, utan att specialisterna 
generaliserar.  

 
En diskussion som är möjlig i sammanhanget, är ju då också, vilket aktualiserades för mig i 
den här undersökningen, om man när det är möjligt, ska vara s.a.s deltagande observatör eller 
förhålla sig förment opartisk till det man studerar. Ordet ”förment” används därför att jag är 
tveksam till, som förhoppningsvis framgått i föregående stycke, om man som forskare 
någonsin kan vara helt opartisk. Ett deltagande i det man studerar kan vara problematiskt på så 
sätt att man förlorar distansen till det man studerar. Enbart observation kan vara det på grund 
av risken för att den förförståelse man besitter blir för dominerande i resultattolkningen. Man 
missar också ett väsentligt perspektiv, upplevarperspektivet. Jag ska ta ett exempel: fenomenet 
äpple. Skulle förståelsen av begreppet äpple vara fullödig om man själv aldrig har smakat ett 
äpple? Representationen av hur äpple kan uppfattas skulle sakna en viktig del och 
helhetsuppfattningen av äpple skulle därmed bli skev. 
 
Frågor som blir aktuella i denna studie  men som inte, enligt min mening, kan besvaras utan 
att man samtidigt påstår att man vet vad den ”sanna” verkligheten består i,  är t.ex. vad den 
absoluta relationen är eller var gränsen går mellan hallucinationer och förändrade 
medvetandetillstånd eller om stimulireduktion är ett för människan onaturligare tillstånd än 
stimuliöverflöd. 
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Har floatingen förändrat något i livet? 
 

Faktorer som visar sig ge skillnader på hur man besvarar frågan om floatingen förändrat något 
i livet, är dels hur länge man har flutit, dels om man flyter med eller utan yttre stimuli 
närvarande. Respondenterna som flutit längst har, kanske inte helt överraskande, mest att 
berätta i ämnet och ser också en klar förändring i sina liv på grund av sina 
floatingerfarenheter. Här beskrivs också existentiella och personliga följdverkningar av 
floatingen i högre grad än hos övriga tillfrågade. Dessa två bildar tillsammans med en tredje 
respondent  gruppen som flyter utan ljud och ljus. Denna tredje respondent uppfattar också en 
förändring i sitt liv gentemot innan floatingutövandet. Gruppen som flyter med externa stimuli 
närvarande, alltså musik, naturljud, ljus och/eller luckan delvis öppen, anger inte i samma 
utsträckning att floatingupplevelserna förändrat saker i deras liv. En respondent i denna grupp 
identifierar en skillnad mot tidigare, medan en annan mindre tydligt uttrycker en sådan. Den 
tredje medlemmen i gruppen tror inte att det har skett någon förändring i hennes liv på grund 
av floatingutövandet. 
 
Respondenten som inte märker någon förändring, tänker sig floatingen vara ett nytt sätt för 
henne att få kroppen att slappna av. Andra aktiviteter som nämns ha en avslappnande verkan 
är att gå på operan, få akupunktur, vistas på retreat samt att bit för bit gå igenom kroppen och 
slappna av i varje kroppsdel, progressiv avslappning. Den sistnämnda tekniken använder hon 
vid varje floatingpass. 
 
En intervjuperson ser floatingen som en trygghet i sitt liv. När mycket annat i tillvaron vilar på 
en osäker grund, är den något som kan tas till när det blir för mycket. Eftersom respondenten 
är sjukskriven varierar de ekonomiska förutsättningarna för hur ofta floating kan ske. Vid 
perioder när ekonomin är bättre och därför fler floatingtillfällen kan äga rum, upplever 
respondenten sig få resultat. Floatingen uppfattas av henne som en viktig del i 
rehabiliteringen, en dynamisk medicin för kroppen, som ingen annan bestämmer över, men 
inte det enda sättet att läka. 
 
För en informant har floatingen inneburit en reglering av hennes känslonivåer. Hon upplever 
ökad harmoni av floatandet och tycker att hon kan behålla känslan av lugn och harmoni bättre 
än tidigare. Informanten tycker att hon har lätt för att bli för glad och uppspelt, eller för arg. 
Ett resultat av floatingen är att hon har lärt sig att hålla en mer konstant nivå på energin. 
 

Nu är det ett år då och jag tycker ju att jag…. jag är ju fortfarande upp och ner. Jag kan fortfarande bli 
arg och jag kan fortfarande bli jätteuppspelt…men det har väl lärt mig som så att jag tycker att det är 
behagligt att vara på en lugnare nivå, ja. På så sätt… att jag har vant mig vid en lugnare nivå… 
energimässigt, och det är väldigt skönt att kunna vara det./…/ Floatingen har bidragit jättemycket. 

 
Ökad energi och ett ökat lugn berättar en annan respondent om. Avslappningen betyder 
mycket eftersom han arbetar mycket och även har familj med två tonårsbarn. Floatingpasset 
som utförs varje vecka räcker att fylla depåerna så att de varar en hård arbetsvecka. Floatingen 
sker varje gång direkt efter personalmötena som ibland kan vara rätt stormiga. Den energi och 
lugn som floatingen ger, kommer till användning i kontakten med kunder och arbetskamrater. 
Han har även mer kraft över till sin familj. Respondenten beskriver dagen han flyter som den 
piggaste dagen i veckan, trots att det är en av de hårdaste arbetsdagarna. 
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En av de intervjuade floatingutövarna med lång flyterfarenhet, upplever livet som mycket 
större och mer mångdimensionellt genom sina erfarenheter i flyttanken. Livet blir då inte bara 
en platt historia, utan det får en enorm vidd och rymd. 
 

När man vet att man har seglat runt ute i världen, tagit ett svep runt en planet eller…det är en oerhörd 
känsla att ha det. Det är en känsla av frihet…oändlighet. 

 
Efter cirka ett års floatingutövande märkte den här respondenten också en förändring på ett 
annat sätt. Rädslan och osäkerheten som tidigare funnits hos henne i olika situationer försvann 
gradvis. 
 

Situationer ute i livet som blev en anspänning, det sakta bara försvann, som en inre spänning som bara 
försvann. Det blev lugnt och tryggt. Det där lugna och trygga som jag upplever i tanken, plötsligt så finns 
det i mig. Jag bär det med mig hela tiden. Så egentligen att jag bär med mig det tillståndet…ute i livet. 
Och det tror jag är nåt som sker när man har flutit regelbundet ett tag. 

 
Intervjupersonen berättar att hon fortfarande kan stressa, men att hon hittar tillbaka till lugnet 
väldigt snabbt. En anledning till det ökade lugnet kan bero på att hormonbalansen i kroppen 
ändras genom floatingutövandet, tror respondenten. Det kan också vara så att kroppen vänjs 
till att hitta tillbaka till lugnet. Ett vardagsliv fyllt av stress kan innebära motsatsen. Kroppen 
glömmer lätt bort hur man slappnar av. Man befinner sig hela tiden på en vibrerande 
stressnivå som gör att man har svårt att varva ner. Respondenten sover numera också väldigt 
gott. Det gjorde hon inte tidigare, då tankarna kunde snurra och hon hade svårt att somna. Nu 
räcker det att hon lägger huvudet på kudden. 
 

    och så säger det bara pang så… 
 
Ytterligare en förändring för den här floatingutövaren är att hon tycker att livet blir enklare. 
Det försvinner en massa hinder. Saker som tidigare uppfattats vara behäftat med svårigheter 
och risktagande blir inte så stort längre. 
 

Det var mycket så innan att allt var så…man ska ha tänkt på allt och stått till svars för allt och du vet..vi 
lever ju i en kultur där man får inte göra några dumheter, man får inte vara lite impulsiv, och plötsligt 
får man det, för jag kan tillåta mig själv att vara det. Dom får väl tycka vad dom tycker, jag vill göra det 
här (skratt) nu. 

 
En dimension som är viktig i respondentens tankar om floatingens livsförändrande effekter är 
den existentiella. Djupa upplevelser i flyttanken blir en motsats till de skräckfyllda bilder, som 
enligt respondenten, präglar våra allmänna känslor inför universum och det stora mörkret 
därute. 
 

Det är ofta hemska visioner…och så seglar man ut där och bara upplever; Men gud, det här är bara 
totalt gott. Alltså, det är en väldigt djup upplevelse av att…det finns inget ont..därute. Och det, tycker jag, 
det är ju omskakande i hela ens existens på nåt vis. /…/Det förändrar..alltså det förändrar ju allt. 
Grunden blir så… självklar. Återigen så är det inte tankar då, utan när man har upplevt, så är det nåt 
man vet. Det är ungefär som religiösa säger. Dom vet att det finns en gud, för dom har mött honom. Så 
man vet..och det går inte att resonera om liksom. Ungefär så. Så jag kan tänka mig att..att det är rätt så 
likt en andlig upplevelse, fast att man inte blandar in en gud. Men det är en sorts andlig upplevelse av 
att…att energin därute är god så att säga…och det tycker jag är jättehäftigt. 

 
Att kunna tillåta sig själv att tveka och att vila lite mer i sig själv, är något som 
intervjupersonen med längst floatingerfarenhet i informantgruppen, för fram som en 



46 
 
 

 
förändring i sitt beteende. På så sätt kan informanten, i stället för att pressa fram ett 
handlande, avvakta. Floatingen har också medfört att tempot i livet förändrats radikalt. 
Tempot som finns ute i samhället och framför allt i TV, upplever informanten som fullkomligt 
absurt. Intervjupersonen känner vidare att han blir mer och mer målmedveten och säker på vad 
han ska göra i livet. Friheten som finns att följa sin egen väg gör att han inte rycks med i yttre 
företeelser. Informanten behöver inte anpassa sig så väldigt mycket, utan kan följa sitt positiva 
egensinne väldigt mycket tydligare och starkare än förut. Hur det hade sett ut om han inte 
hade hållit på med floating, tillägger intervjupersonen, är svårt att säga. 
 
Att flyterfarenheterna kan vara ett hjälpmedel till självreflektion är också något som förmedlas 
av den här informanten. Han tycker att det har gett en ökad medvetenhet över vad hans nära 
relationer innehåller. Intervjupersonen ser sig dock inte som en alltigenom förstående 
människa. 
 

…men jag menar jag kan ju bli tokig av att sitta i en bilkö. Jag tycker att alla kan dra åt helvete för att 
dom är i  vägen för min bil när jag ska… 

 
En ökad möjlighet att följa sin egen fria vilja, ser respondenten vara en följd av 
floatingutövandet. Beslut man tar är då påverkade av kunskapen om vilka motiv man har 
bakom sina val. Eftersom man i floating stänger ute alla distraherande stimuli, kan då 
floataren konfronteras med ibland smärtsamma tankar. Dessa kan utgöra en grund för att bli 
en människa som är mer närvarande och som i högre grad vågar vara sig själv.  
 
Reflektion 
 
Det är lätt att i samband med frågan om förändring se parallellerna med psykoterapi. Trots att 
ingen av intervjupersonerna har angett något uttalat terapeutiskt syfte med sin floating, får 
man bilden av att de förändringar i sina liv som intervjupersonerna tillskriver sina 
flyterfarenheter gjorts möjliga på grund av sin vistelse i en miljö som kanske i framtiden 
skulle kunna utnyttjas i terapeutiska ändamål. Flyttanksmiljön verkar i den version där 
sensorisk påverkan är minimal, med ett undantag kunna utgöra en mycket fördelaktig 
terapeutisk miljö (och därmed inte sagt att floating med mindre sträng sensorisk restriktion är 
verkningslös i detta avseende). Bristen i terapeutiskt hänseende består av att det inte finns en 
terapeut närvarande i flyttanken samtidigt (det skulle bli trångt), men för övrigt finns flera 
gynnsamma aspekter. Sålunda kan man konstatera att en betoning ofta läggs i intervjuerna på 
hur man upplever en trygghet och tillit i flyttanken när man flyter regelbundet i den strängare 
sensoriska varianten. Kom ihåg den respondent som liknar sin upplevelse av flyttanksvistelsen 
med hur det skulle kunna vara att ligga i en livmoder. I den psykodynamiska teorin framhålls 
vikten av att ha fasta ramar i terapisituationen för att en trygghet ska existera i 
terapirelationen. Här skulle man kunna likna den stränga sensoriska begränsningen vid dessa 
ramar. Den tvingande frånvaron av yttre distraktioner som råder i flyttanksmiljön, verkar 
initiera en trygghet (när man vant sig vid den nya miljön) samtidigt som den gör det mycket 
svårare att undvika att konfronteras med sina djupare liggande tankar.  
 
Detta för oss in på en annan komponent som jag tror är fördelaktig när vi fortsätter 
jämförelsen. Kognitionssättet förändras under floating. I det stadium där vardags- och  
problemtankarna har avklingat, d.v.s. vid mera instrumentellt färgade kognitioners 
upphörande, förefaller det som att de randomiserade tankar, känslor och bilder som kommer 
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upp hos individen, kan utgöra en mer avancerad version av det som inom den psykoanalytiska 
traditionen kallas fritt associerande. I denna upplaga av fritt associerande kommer, som det 
framställs i intervjuerna, tankematerial fram som måhända kan vara överraskande för 
floataren, men som det framgår samtidigt kan ha eller få en mening för den upplevande. Att 
informationen materialiseras vid djupare avslappning antyder att det i det behagliga 
sinnestillståndet sker en neutralisering av försvarsmekanismer hos personen. Detta tillstånd 
måste vara mycket svårt (för att inte säga omöjligt) att helt uppnå i en traditionell 
terapikontext.  
 
I den situation som psykodynamisk ”djupterapi” utgör (vilket jag upplever vara den relevanta 
jämförelsen, bland annat p.g.a betoningen av fria associationer), torde för det första den 
kroppsliga avslappning som floating bidrar med, vara väldig svår att uppnå med enbart 
verbala verktyg till sitt förfogande. För det andra är framgången i denna terapisituation mycket 
starkt beroende av terapeutens personliga egenskaper och erfarenheter. Terapeuten förväntas 
använda sig själv som främsta arbetsverktyg i terapin. På så sätt tänks att en terapeutiskt 
verksam relation mellan terapeut och klient ska kunna uppstå. Detta ska ske genom det 
förtroende som skapas mellan terapeut och klient samt genom den spegling av klienten som 
den neutrale terapeuten bistår klienten med. I tryggheten som terapisituationen förväntas 
alstra, tänks alltså då klienten bli i stånd att fritt associera, att få fram och delge den 
information om sig själv, vilken individens försvarsmekanismer vanligtvis förnekar åtkomst 
till. Detta är, menar jag, i denna miljö en i själva verket mycket svår sak att åstadkomma. I 
synnerhet om terapeuten inte riktigt har tillgång till en mer djupgående information om sig 
själv och sitt beteende.  
 
Alice Miller (1994, s. 55-61) problematiserar terapeuters allmänna förmåga till insikt i sina 
egna barndomsförhållanden, vilken enligt hennes förmenande spelar en stor roll för hur man 
som terapeut påverkar sina klienter. Är man som terapeut omedveten om hur man blivit 
manipulerad och utnyttjad av sina egna föräldrar, finns risken att man så att säga överför 
manipulationen till sina klienter. Man tar sina föräldrars roll. Man är då alltså inte på något 
sätt neutral i relationen till sin klient, vilket är den grundförutsättning som förväntas vara 
verksam i terapiarbetet. Tolkningen av vad klienterna berättar kommer på så sätt, att förutom 
att vara färgade av terapeutens egna behov, påverka den idé- och tankeriktning klientens 
fortsatta framställningar rör sig emot. Den kommer också att reglera graden av frihet och 
spontanitet som möjliggörs i klientens tankemönster under terapirelationen.  
 
Flyttanken har en stor nackdel i terapihänseende genom att den inte själv kan frambringa 
några tolkningar. Det innebär att det är individen själv som initialt tolkar vad som upplevs 
under floatingen. Eventuellt kan en komplettering ske i efterhand genom samtal med en annan 
människa, kanske terapeut, där man diskuterar vad som upplevts (och följaktligen kommits 
ihåg efteråt). En fördel finns dock i frånvaron av ögonblicklig extern tolkning och den består i 
det som diskuterats ovan, en potentiell felkälla elimineras just under det kontinuerligt 
upplevande nuet, nämligen en terapeuts påverkan. Kanske kan man då tänka sig att det 
innebär att fler vägar står öppna och att vägen som beträds inte är en av terapeuten förut 
beträdd gångstig. 
 
I jämförelse med vilken terapeut som helst är flyttanken perfekt neutral. Oavsett om det är 
mörkt eller ljust kan man inte utifrån flyttankens väggar utläsa något kroppsspråk eller 
minspel som begränsar det fria i relationen. Flyttanken har en taktil påverkan på den som 
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ligger i den. Kroppen upplevs vid den relativa tyngdlösheten som lätt och bekväm, och som 
att den liksom bärs upp, samtidigt som det vid smärtor i kroppen blir extra tydligt att man 
verkligen har ont. Denna påverkan på och känsla för kroppen och dess möjliga tillstånd saknas 
till stor del vid traditionella terapier/terapimiljöer. En av respondenterna uttrycker ju också 
som vi sett att det första flyttillfället för honom innebar en insikt i hur han verkligen mådde 
för tillfället. 
 
De existentiella livsfrågorna, behandlas vanligtvis inte i någon större utsträckning inom de 
dominerande terapiformerna i Sverige, kbt och pdt (psykodynamisk terapi). Vi har här hos 
några intervjupersoner konstaterat att upplevelser i flyttanken medfört djupa, positiva känslor 
som haft återverkningar i synen på och upplevelsen av existentiella livsfrågor. Dessa 
existentiella frågor har inte blivit aktualiserade för personerna genom att de fört intellektuella 
resonemang utan har kommit som en effekt av en djup avslappnings transcendensupplevelser. 
 
Låt oss dock inte glömma en av de viktigaste aspekterna, nämligen den välgörande effekt i sig 
som djup avslappning för med sig, på psyket och på hela organismen, vilket inte minst den 
tidigare redovisade forskningen har påvisat. Minskade stressnivåer ger positiva återverkningar 
på en rad olika områden.    
 

Floating jämfört med andra avslappningsmetoder 
 

Samtliga intervjupersoner har erfarenheter av andra avslappningsmetoder. Metoder eller 
aktiviteter med en avslappnande effekt som nämns är chi-gong, frigörande andning, mental 
träning, autogen träning, avslappningsband, zonterapi, massage, meditation, progressiv 
avslappning, yoga, akupunktur, retreatvistelse, rosenterapi och yogabaserad meditation. Av 
dessa metoder anges i intervjuerna meditation och yogabaserad meditation uppvisa störst 
likhet med floating när det gäller det tillstånd floataren befinner sig i vid djupavslappning. 
Några intervjupersoner beskriver att detta tillstånd är den absoluta behållningen med floating. 
 
Det finns några anledningar till att intervjupersonerna ändå föredrar floating framför 
meditation. Till exempel kan meditation upplevas vara mycket svårare. Det avslappnade 
tillståndet som eftersträvas är lättare att nå i floatingen. Erfarenheten är att det i meditation 
kan vara svårare att få stopp på tankarna. Något som också har betydelse är den tystare miljö 
som flyttanken erbjuder. Om man till exempel mediterar hemma så kan det finnas ljud som 
stör. Även om man inte bryr sig om dem kan de påverka. En av de intervjuade floatarna lyfter 
fram den fysiska avslappningen som sker i flytsituationen vilket upplevs underlätta även den 
psykiska avslappningen. 
 

Alltså det är väldigt konkret att ligga i en floatingtank. Just för att du kopplar bort…hörselintrycken, 
synintrycken och känslointrycken. Alltså sitter du och ska meditera, ja då påminns du av kroppen, när du 
har suttit i en position en viss stund, ja då blir det obehagligt eftersom kroppen gör sig påmind. Sitter du i 
lotusposition till exempel när du ska meditera med yoga, ja då blir det förr eller senare obehagligt, så du 
måste göra vissa små justeringar. Det behöver du inte göra när du ligger i en floatingtank, utan du ligger 
i ett helt avslappnat tillstånd. Det finns inget tryck på kroppen nånstans, utan du ligger som i en svävande 
känsla, för kroppen är bortkopplad. Och det för mig upplever jag som den största skillnaden. Och då gör 
det lättare..som när jag går in i en floatingtank, då kommer jag automatiskt direkt in i rätt tillstånd, 
eftersom jag kan koppla bort kroppen…bara ägna mig åt tankarna, så att säga. 

 
En floatare berättar att hon alltid tyckt att det varit så obekvämt att sitta upp. Det tror 
responenten är anledningen till varför hon inte har börjat att meditera. Oftast innefattar 
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meditationen att man ska sitta i någon konstig ställning som gör ont i kroppen. Man kanske 
ska sitta med benen i kors eller sitta på puffar eller något liknande. 
 
En annan avslappningsmetod som använts av respondenterna är progressiv avslappning, det 
vill säga när man går igenom kroppsdel för kroppsdel och slappnar av. Detta kan göras både 
av en själv och genom att lyssna på avslappningsband. Skillnaden i effekt gentemot både 
meditation och floating är där dock att man inte kommer in i ett meditativt tillstånd även om 
man får en avslappning. En av intervjupersonerna använder sig alltid av progressiv 
avslappning i flyttanken som ett medel för att kunna slappna av. 
 
Reflektion 
 

Utifrån respondenternas berättelser kan man sammanfatta att det, för de som provat 
meditation, upplevs lättare att få en djup avslappning genom floating än genom meditation. 
Jämförelsen blir dock inte riktigt heltäckande eftersom det verkar vara en stor skillnad mellan 
intervjupersonerna i den mängd erfarenhet man har av meditation samt över vilken form av 
meditation som använts. Med denna reservation i bakhuvudet kan man ändå fråga sig, om det 
i den sensoriskt striktare grundformen av floating är lättare än i meditation att komma in i ett 
djupt avslappningsstadium som kanske medför liknande upplevelser som Maslow (1964) 
beskriver. Om det skulle vara så, innebär det då en så omvälvande effekt, kognitivt, 
existentiellt och kroppsligt, på upplevaren, att det även har en djupgående verkan på dennes 
vardagliga stresskognitioner och nivåer? Alltså möjliggör den djupa avslappningen ett mer 
långvarigt skydd mot stress? Jag kan tyvärr inte svara på de frågorna men det kan kanske vara 
intressant som uppslag för framtida forskning i någon form. 
 
Frekvensen i utövandet av meditation och floating borde kunna variera starkt. En avgörande 
skillnad är ju att floatingutövning kostar pengar om man inte är innehavare av en flyttank 
(kanske en sanning med modifikation eftersom underhåll av tanken även måste innebära 
kostnader), medan meditation kan utövas gratis. Detta betyder att en regelbunden meditatör 
har möjlighet att ägna sig åt denna aktivitet betydligt mer ofta än vad en genomsnittlig 
floatingutövare ägnar sig åt sin. Frågan är vad det innebär i termer av stressreducerande 
effekter? 
 
Som vi har sett lyfts kroppens bekvämlighet i flyttanken fram som en förklaring till varför 
man föredrar just floating som avslappningsform. Möjligtvis kan detta göra att kroppen så att 
säga ”lär sig” att slappna av. De taktila förutsättningarna i flyttanken befordrar en automatisk 
kroppsavslappning som ger ett kroppsminne. Man kan tänka sig att ett antal flyttillfällen på 
detta sätt betyder väldigt mycket för en kropp som är van att befinna sig i ett spänt tillstånd. 
Kroppens lärdomar förs då kanske med ut i vardagslivet som en skyddande effekt mot stress.   
 
Sociala omgivningens tankar om floating 
 

En av de intervjuade har inte pratat med bekanta om floatingen, övriga redogör för ett antal 
olika tankar om floating som existerar bland intervjupersonernas närmaste sociala 
omgivningar. Det finns vänner och bekanta, till exempel som inte förstår vad floating är och 
vad det ska vara bra för. För dessa personer är floating något abstrakt som de inte har någon 
referensram till. Andra tänker på aktiviteten med rädsla och farhågor. 
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Men många reagerar ju sådär; Nämen gud, vad läskigt. Det skulle jag aldrig tordas. Huuh, menar du att 
du ligger där inne i mörkret en hel timme? Nää, men gud, det törs inte jag. Det är en väldigt vanlig 
reaktion. 

  
Kollegor till en av intervjupersonerna brukar fråga honom om det inte är läskigt? Får du inte 
mardrömmar och sånt där? Tankar om att det ska vara läskigt och farligt figurerar ofta bland 
omgivningens funderingar om floating. Gud vad hemskt, jag skulle aldrig kunna ligga där. 
Eller; jag skulle inte ha tålamod att vara där, är inte helt ovanliga reaktioner från 
omgivningen.  
 
En del tycker att det låter spännande. Trots det så är det få av de som tycker det som provar 
själva, säger en intervjuperson. Det är bara enstaka som säger men yes, absolut! Boka tid! Får 
jag telefonnumret så ska jag fixa en tid! Det är inte så många som gör det. En annan 
respondent berättar att många av hennes bekanta har provat. Några har fastnat för det och gör 
det regelbundet, andra tycker att det är skönt och gör det nån gång ibland, medan åter andra 
tycker att det var en kul upplevelse men inte riktigt deras grej. En känsla kan också finnas att 
även om människor inte är öppet negativa, en del tycker att man är flummig när man håller på 
med sånt som floating. 
 
Positiva reaktioner från omgivningen har en intervjuperson fått, på grund av att hon upplevs 
som positiv, trevlig och vänlig efter att hon har gjort ett besök i flyttanken. Hennes barn tyckte 
också att hon blev trevligare och vänligare när hon hade flutit ett tag. En annan av floatarna 
berättar att han hade frågat sina arbetskamrater om de märkt någon skillnad på honom sedan 
han började flyta. Ja, det är ju självklart sa alla tre. Du är ju mycket mer lugn nu. Genom att 
han är mer balanserad, har mera tålamod, framför allt då med medarbetarna på jobbet, blir han 
en god reklampelare för floating. Samme intervjuperson, som beskriver sig som entusiastisk 
floatinganhängare, vill ändå varna för att skapa förväntningar hos andra människor. 
 

Jag tror att var och en måste få sin egen upplevelse och…det går inte att säga nånting som är 
allmängiltigt om floating, utan jag tror att alla har en olika upplevelse. Så att om man ska prata med 
andra människor om det, att man kanske ska bara…ja man kan ju berätta hur man själv upplever det, 
men man ska inte tala om för andra…hur det är, eftersom det kan man inte säga då. Det är säkert 
individuellt./…/ …eftersom jag har så många kunder här hos oss, så pratar ju jag med dom om det. Dom 
vet att jag går på floating, och det ska ju vara då nånting som dom själva ska få fatta beslut om. Man kan 
inte pracka på nån…floatingen. 

 
Reflektion 
 

Den ökade uppmärksamheten för floating, vilket bland annat i Sverige inneburit 
tidningsartiklar och forskningsrapporter, borde haft en viss effekt på hur allmänheten uppfattar 
företeelsen. I synnerhet den svenska forskning som har gjorts har säkert ändrat en del, rätt 
bristfälliga, kunskaper om floating i sig själv och i egenskap som traditionsbärare för 
sensorisk deprivation. De positiva effekter som påvisats genom den forskning som gjorts, 
redovisas också ofta på olika floatinginrättningars hemsidor. Detta gör att denna information 
kommer de till del som mer aktivt vill ta reda på mer om floating, kanske då för att de 
funderar på att själva prova. Emellertid kan man tänka sig att många inte får den första 
informationen om floating på dessa ovan beskrivna sätt. I stället förmedlas den av vänner och 
bekanta som har flutit, genom andrahandskällor om floating (någon känner någon som har 
flutit) eller genom information som mer allmänt cirkulerar kring floating och sensorisk 
deprivation. I det senare fallet är det högst tänkbart att gamla föreställningar kring sensorisk 
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deprivation, i mångt och mycket kommande ifrån 50- och 60-talsforskning, fortfarande spelar 
en icke oansenlig roll, och även då i bedömningen av floating som företeelse. Skräckvisioner 
av vad som kan hända i ens psyke vid stimulireducering lever då vidare. Eftersom en vanlig 
reaktion verkar vara att man tycker att floating låter läskigt, av beskrivningarna här ovan att 
döma, när man inte har någon närmare kännedom om fenomenet, blir också tillgången till 
korrekt information extra viktig. 
 
Inom det psykologiska fackområdet i stort, förväntar man sig kanske att en allmän större 
kunskap finns i ämnet, men det kan vara tveksamt om det förhåller sig så. Jag noterar att på 
termin 4, psykologlinjen Stockholm, finns i innevarande stund som kurslitteratur Johan 
Asplunds bok ”Det sociala livets elementära former” (1987). I denna bok ägnar författaren ett 
helt kapitel åt John Lilly, flyttankens skapare. Att Asplund inte gillar Lilly och hans livsstil 
står tidigt i kapitlet väldigt klart. Detta må vara hänt, men tyvärr redogör Asplund uteslutande 
för väldigt gammal forskning om sensorisk deprivation, vilken stöder hans egen inställning i 
frågan. När Asplund skrev sin bok fanns det tillgång till, framför allt amerikanska 
forskningsrapporter om floating som vad det verkar nästan uteslutande var positiva till de 
effekter som floating påvisade. Detta bryr sig inte författaren om. Med brasklappen att 
deltagarna i den refererade forskningen berövades både fysisk och social stimulans, 
sammanfattar Asplund med hjälp av Schultz (1965), tidiga försök som alla var gjorda på 50-
talet och tidigt 60-tal, till en allmän deklaration över vad sensorisk deprivation leder till för 
individen. Han inkluderar på så sätt Lillys skapelse flyttanken till de företeelser som skapar 
uttråkning, irritabilitet, rastlöshet, aggressioner, ängslan och ångest.  Försökspersonerna blir 
deprimerade, ibland paranoida och psykotiska symptom är ofta förekommande. Man känner 
sig desorienterad och allmänt förvirrad, overklig och ”depersonaliserad”. Upplevelsen av den 
egna kroppen kan drastiskt förändras. Panikreaktioner och gråtattacker inträffar. Man fruktar 
att man har förlorat tal och rörelseförmågan, tror att man håller på att kvävas eller drunkna 
osv…(Schultz, 1965, refererad i Asplund, 1987, s. 100). Asplund ger några få exempel på 
personer som haft utbyte av sensorisk deprivation. Bland annat mynnade ett försök (Harris, 
1959) ut i slutsatsen att schizofrena uthärdar sensorisk deprivation lättare än normala 
personer. I ett annat, av Asplund (s. 101), refererat experiment (Zuckermann et al., 1962) där 
försökspersonerna var ”normala”, i detta fall sjuksköterskeelever, ”tycks en minoritet ha 
upplevt isoleringen som tillfredsställande, präglad av vänlighet och glädje”. 
 
Det är rätt tråkigt att psykologisk kurslitteratur som används i dag innehåller en sån 
argumentation som Asplund ägnar sig åt, antingen mycket slarvigt underbyggd och/eller 
medvetet eller omedvetet tendentiös. Kanske utförs den för att den teori som författaren 
bygger upp i sin bok ska hålla samman. Tyvärr är det ju sån typ av information, som kan ge 
genslag för hur man uppfattar en företeelse. Under min egen tid på psykologlinjen är också i 
Asplunds bok den enda gången floatingreferenser förekommer. 
 
Undersökningen som gjorts här visar resultat som går helt emot Asplunds tankebygge. 
Förutom de positiva upplevelser och verkningar av floatingen som respondenterna själva 
rapporterar om, förmedlas hur t.ex. floatingutövares familj, vänner och arbetskamrater 
uttrycker att det skett positiva förändringar hos respondenterna sedan de började med 
floatingaktiviteten.   
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Metoddiskussion 
 
Den här arten av undersökningar vars bas ligger i intervjuer, medför vissa inbyggda svagheter. 
Inte minst gäller detta i frågan om tillförlitligheten i den information som intervjuaren samlar i 
intervjuögonblicken. Eftersom datainsamlingen inte sker under respondenters pågående 
floatingutövande är datan som erhålls retrospektiv. Tillförlitligheten i materialet är då 
beroende av intervjupersonernas ihågkomster av upplevelser i samband med 
floatingutövandet. Andra möjliga felkällor kan bestå i att informanter känner sig manade att 
svara på ett visst sätt. Vissa typer av svar kan upplevas vara mer acceptabla för att man ska 
framstå i en bättre dager, den så kallade ”sociala önskvärdhetseffekten”. Det är också 
teoretiskt tänkbart att en respondent skulle kunna ljuga, även om man får hoppas och anta att 
det hör till de absoluta undantagen. Intervjuarens roll blir viktig på så sätt att styrandet av 
intervjuerna, reaktioner i form av kroppsspråk, tonfall och mimik på det intervjupersoner 
säger samt de typer av följdfrågor som används, kan påverka karaktären på och innehållet i 
responentens informationsgivning. Att man särskilt fokuserar på, undrar över och stannar kvar 
vid några av de saker som intervjupersoner berättar kan tänkas påverka också deras följande 
framställningar. Många av dessa svagheter undviks i de undersökningar där man mäter vad 
som händer i kropp och nervsystem under pågående floating, eller när man låter 
försökspersoner utföra kognitiva test före och efter floatingutövandet. 
 
Fördelarna med den typ av undersökning som presenteras här är emellertid att det 
retrospektiva informationsmaterial man får tillgång till kan tendera att fånga essensen i den 
upplevelse man försöker skildra. Det som stannar kvar i respondentens minne är 
förhoppningsvis just det som har haft störst mening för denne. Ett fenomenologiskt 
återskapande sker då i intervjusituationen av det som utgör det centrala i intervjupersonens 
ackumulerade representation av företeelsen. Och det är just det den kvalitativa studien syftar 
till, att ta reda på och redogöra för hur den enskilda individen beskriver, uppfattar och ger för 
mening till det fenomen man vill studera. Respondenten ges då också en chans att mer fritt 
utveckla de möjliga tankar som finns om det man ska undersöka. En kvantitativ undersökning 
är på ett helt annat sätt riktad i sitt intressefokus.  
 
Jag har försökt att ha ett öppet, förhållandevis neutralt förhållningssätt i intervjusituationerna, 
men är medveten om att det är svårt att lyckas med det till fullo. Som intervjuare kan jag inte 
vara säker på om eller hur jag har påverkat intervjupersonerna så att det också påverkat deras 
svar. Hur väl frågorna täckt möjliga aspekter av floating är svårt att slutgiltigt svara på. 
Responsen från deltagarna var dock god i detta avseende. Det gavs också chans för 
respondenterna att komplettera ifall de upplevde att jag glömt något i mina frågor. Den 
förförståelse som jag har haft till företeelsen floating har naturligtvis påverkat i frågeurvalet 
inför undersökningen. Likaså har den säkert haft betydelse för de i ögonblicket valda  
följdfrågorna samt vad jag koncentrerat mig på i sammanställningen av materialet. Vad det 
sistnämnda beträffar kan jag tillägga att det även när det gäller den utförda tematiseringen 
antagligen är svårt att undvika en viss grad av godtycklighet i uppdelningen. Ambitionen har 
dock varit att försöka hitta viktiga övergripande aspekter i intervjumaterialet.  
 
Urvalet av försökspersoner var i mångt och mycket praktiskt betingat. Tids och resursfaktorer 
begränsade det spelrum som fanns för att mer riktat kunna styra urvalet. Ett undantag bestod 
emellertid i och med att jag som tidigare nämnts genom förmedling av en kontaktperson efter 
den fjärde intervjun, fick tillgång till fler intervjupersoner som bedrev sin floating under 
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strängare sensorisk restriktion. Urvalet korrigerades alltså för att få en ökad representation av 
respondenter som flyter med en striktare sensorisk reduktion inuti flyttanken.    
 

 
Sammanfattande diskussion 

 
Genomgående i denna studie har en jämförelse gjorts mellan de som flyter enligt den 
ursprungliga och striktare stimulireducerande versionen av floating och de som bedriver sitt 
floatingutövande i närvaro av ljud, eller både ljud och ljus. Detta har gjorts av två anledningar. 
Den ena är att mekanismen som tros vara den främst verksamma i floating och vars effekter 
man ville studera när flyttanken uppfanns, är just stimuliborttagande. Den andra anledningen 
är helt enkelt att intervjuresultaten visar på så stora skillnader mellan de som flyter utan, 
respektive med externa stimuli närvarande i flyttanken.  Jag vill passa på att i sammanhanget 
betona att min mening inte har varit att lägga någon personlig värdering över på vilket sätt 
man utövar sin floating. Snarare hoppas jag att det framgår att vissa av mina resonemang utgår 
ifrån undringar och funderingar som skapats utifrån de framlagda resultaten. 
 
Sammanfattande kan konstateras att, oavsett på vilket vis man flyter, floatingupplevelserna 
uppfattats på ett mycket positivt sätt av deltagarna i den här intervjuundersökningen. 
Respondenterna upplever floating vara någonting som kan ge en mycket god vila och en skön 
avslappning. Avsaknaden av negativa psykiska erfarenheter under floating, för oss ännu 
längre bort från den tidigare hållna summerade förståelsen av vilka effekter sensorisk 
deprivation kan ha på människan, som redovisades av tidig forskning inom området. 
Egentligen den enda negativa aspekten som anlades av respondenter, var i de fall när man inte 
kunde slappna av under vissa floatingtillfällen. Denna oförmåga till avkoppling attribuerades 
dock inte till flyttanken, i stället angavs faktorer som har med vardagslivets förhållanden att 
göra.  
 
Det indikeras i intervjuerna att oavsett hur psykiskt avslappnad man är, en viss fysisk 
avslappning sker vid floating. Kroppen beskrivs kännas mjuk och bekväm i flyttanken. Jag 
kan tänka mig att den upplevda tyngdlösheten spelar en roll i detta. Oavsett varför en 
eventuell fysisk avslappning sker, innebär dock det framställda en antydan om att floating 
skulle kunna vara ett verkningsfullt verktyg för spänningsreglering i kroppen. 
 
De märkbara skillnader i intervjuresultaten de olika sätten att flyta ger upphov till, inkluderar 
förekomsten av ovanliga upplevelser, angivna tankesätt under floating (inklusive återgivelser 
av upplevda sinnestillstånd som påminner om kriterierna för hypnagoga tillstånd), upplevelser 
i flyttanken av existentiell betydelse för individen, upplevd livsförändring till följd av 
floatingutövandet, angivna svårigheter att uppnå avslappning under floating, förekomst eller 
frånvaro av aktiva avslappningsstrategier samt hur mycket man kommer ihåg av och kan 
berätta om sina mest avslappnade perioder under floating. Mitt övergripande intryck blir då att 
det är på många sätt två olika företeelser som den här undersökningen har handlat om. 
Huruvida resultaten beror på faktorer utanför flyttanken går naturligtvis inte att säga någonting 
om i den här typen av undersökning. Det kan vara så att individuella livs- och personfaktorer 
har en icke undanskymd roll. Den dominerande bilden är trots allt, med den information som i 
den här studien finns tillgänglig, att graden av sensorisk restriktion i flyttanken bestämmer 
arten av det som upplevs under floatingtillfället.  
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Personerna som flyter enligt den striktare modellen tycks på ett annat sätt än de övriga bära 
med sig ut i vardagslivet de känslor och de tankar som erhållits inuti flyttanken. Flera 
illustrationer av det kommer fram i intervjuerna. Bland annat ges exempel på hur under 
floating intuitiva lösningar på problem, ute i livet använts för beslutsfattande. I en högre grad 
förmedlas också hur lugnet under floating spridit sig ut till respondenternas vardagstillvaro. 
Eftersom det i gruppen också redogörs för starka metafysiska upplevelser, som kan få 
existentiella följdverkningar för den upplevande, är det kanske inte alltför långsökt att dra 
slutsatsen, som i och för sig resultaten delvis redan redovisat, att floatingupplevelserna har 
varit av en mer genomgripande förändrande natur för dessa floatare. Kanske är det så att 
förekomsten av dessa djupa existentiella upplevelser indikerar en avslappning av ett annat 
djup, och att det skulle kunna mätas fysiologiskt. De mer renodlat kognitiva komponenterna i 
upplevelserna, där i respondenternas beskrivningar ord som trygghet, tillit, lycka, härlig och 
frigörande förekommer, bör också betyda en påverkan av de kognitioner som sedermera 
produceras i livet utanför flyttanken. Måhända inverkar då kognitionerna inifrån flyttanken 
också på upplevda stressnivåer utanför? 
 
Det är svårt att direkt jämföra min studie med den kvantitativa forskning som gjorts eftersom 
jag valt en annan undersökningsmetod. Utifrån det som en intervjupersonen berättar om en 
händelse kan man till exempel inte sluta sig till vilket blodtryck personen hade vid tidpunkten 
för den återgivna händelsen. Men utan ambitionen att dra några större växlar på det, kan man 
emellertid se några likheter i det som respondenterna berättar med det som rapporteras i några 
av de återgivna forskningsrapporterna. Om vi börjar i den kronologiska ordning som 
forskningen presenteras i tidigare i den här rapporten, kan jag återigen fastställa att deltagarna 
i föreliggande studie upplevde floating vara behagligt och avslappnande, precis som 
deltagarna i undersökningen Forgays et al. (1991) gjorde. I vissa intervjuer framgick att 
intervjupersonen under floating haft intensiva minnen, ibland av behaglig natur (jämförelse 
med Suedfeld & Eich, 1995), ibland dock av svårare karaktär. Det som flera respondenter 
berättar inträffar under det jag valt att kalla tankestadium 2 och 3 tycks motsvara de kriterier 
som föreligger för det hypnagoga tillstånd som Sakata et al. (1995) påvisade hos sina 
försökspersoner med hjälp av EEG. Norlander, Kjellgren & Archer (2001) hade flera deltagare 
i sitt försök som rapporterade transpersonella upplevelser (inkluderande OBE-upplevelser), 
liknande redogörelser finns som visats här i den här undersökningen. Den minskning av 
oro/spändhet, depression, fientlighet och trötthet som indikerades i Forgays & Forgays studie 
(1992) går också lätt att få en indikation om i denna undersökning utifrån vad respondenterna 
berättar. Samma sak gäller för de refererade ökade resultaten för kreativitet och 
sinnesstämning. Liksom hos Norlander, Bergman & Archer (1998) kan konstateras att 
försökspersoner uppvisar ett tänkande baserat på primärprocesser. Slutsatsen dras av mig 
beroende på vad vissa av respondenterna berättar om karakteriserar tankeprocesser i faser av 
deras flytande. Det är slutligen viktigt att återigen påpeka att den redovisade forskningen 
gjorts under förutsättning av sträng sensorisk restriktion vid flyttillfällena. Likaså har denna 
studies så att säga jämförelseinnehåll här ovan mestadels bestått av floatingerfarenheter 
upplevda vid strikt stimulireduktion. 
 
Som framgått innebär initialskedet av floatingutövande en omställning till en ny miljö som i 
början kan kännas otrygg. För att få mer rättvisande resultat på det man vill undersöka bör en 
stark rekommendation vara att i experimentstudier vid möjlighet administrera försök som 
antingen utförs med deltagare som redan har erfoderlig flytvana eller också göra upprepade 
försök av tillräckligt antal. Vid det senare uppskattar jag att minst 3 kanske 4 flyttillfällen bör 
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administreras. Denna rekommendation baserar jag på de uttalanden som givits av mina 
försökspersoner samt de erfarenheter jag själv haft som nybörjarfloatare. Naturligtvis beror 
mycket också mycket av detta på  individuella faktorer hos de försökspersoner som deltar i 
studierna. 
 
En intressant sak att studera, vilket inte verkar ha gjorts förut, vore att undersöka vilka 
effekter en lång tids floatingutövande har på individen. Man skulle t.ex. kunna mäta 
stressnivåindikatorer och mer allmänt fysiskt och psykiskt fungerande.  
 
En experimentell jämförelse mellan de olika sätten att flyta som beskrivs i den här 
undersökningen, med fokus på att mäta vad som händer i kroppen, hjärnan och nervsystemet 
under floating i respektive floatingläge, är också en forskning som jag gärna skulle se. Man 
skulle också kunna adminstrera före-efter test som tidigare gjorts, för att t.ex. mäta om 
respektive sätt att flyta, i test efter floatingens genomförande, ger skillnader i hur man tänker.    
 
Möjligheten att kombinera psykoterapi med floating tycker jag låter väldigt spännande och 
värd att vidare utforska. Flyttanksmiljön erbjuder möjligheter som verbalt baserad terapi 
rimligen inte kan komma åt. Framför allt borde graden av avslappning som kan ernås vara 
reducerad i den traditionella terapisituationen jämfört med under floating. En ökad 
avslappning möjliggör också troligtvis tillgången till känslor och tankar som vanligtvis inte 
dyker upp. Speciellt inom psykodynamisk terapi lyfts värdet av förmedvetna och omedvetna 
tankar upp. Dessa typer av kognitioner borde vara lättare att materialisera under floating än 
under en traditionell terapisession. I synnerhet är detta värdefullt om man är intresserad av 
otolkad information. Dvs. i en vanlig terapisituation kan man tänka sig att terapeutens 
tolkningar styr och påverkar patientens associationer i stunden. Själva avslappningen i sig har 
också, får man inte glömma, ett stort terapeutiskt värde. I kognitiv beteendeterapi skulle man 
kanske kunna använda sig av flyttanken som ett komplement till t.ex. behandling för 
ångestrelaterade besvär. 
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Bilaga: Intervjuguide 

 

• Personliga uppgifter, ålder, arbete, hur länge har du flutit? Hur ofta flyter du? 
  

• Varför började  - fortsatte du med floating? Vilka förväntningar fanns innan? 
  

• Flyter du med musik, ljus? 
  

• Tankar under - efter floating? 
  

• Känslor under - efter floating? 
  

• Ovanliga upplevelser under floating? 
  

• Vanliga upplevelser under floating? 
  

• Hur var den första gången du flöt? 
  

• Hur var den senaste gången du flöt? 
  

• Har du ägnat dig åt andra avslappningsmetoder? Likheter, skillnader? 
  

• Vad betyder tystnad? 
  

• Hur upplever du tid? I tanken, utanför tanken. 
  

• Tyngdlöshet i flyttanken - tyngd utanför. 
  

• Omgivningens tankar om floating. 
  

• Att ha tråkigt i flyttanken. 
  

• Negativa känslor, upplevelser, tankar, under - efter floating. 
  

• Har floating förändrat något i ditt liv? 

 
 
 


