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Psykos kan beskrivas som ett tillstånd där individens verklighetsuppfattning 
förändrats. Den psykotiske personen upplever inte världen på samma sätt som 
andra människor utan har skapat en egen inre värld som den yttre världen tolkas 
utifrån. Att vara psykotisk är en skrämmande upplevelse där verkligheten ofta 
upplevs som fientlig och där andra människors agerande blir svårt att tolka och 
förstå. Jag har själv inte någon egen erfarenhet av psykos, däremot har jag i mitt 
arbete vid en slutenvårdsmottagning många gånger kommit i kontakt med 
psykotiska människor, jag har där sett vilket lidande psykosen ofta innebär för 
individen. Att drabbas av psykos har fortfarande en negativ klang och är belagt 
med många fördomar. Att berätta för andra människor, även de allra närmaste 
att man haft en psykos är därför inte alltid självklart. I mitt arbete med denna 
uppsats har jag haft förmånen att få ta del av sex människors berättelser om sina 
upplevelser av psykos. Utan deras öppenhet och villighet att dela med sig av 
sina erfarenheter hade detta arbete inte varit möjligt. För deras tid, förtroende 
och engagemang vill jag därför framföra mitt varma tack.  
 
Jag vill också tacka mina handledare Helena Fatouros Bergman och Gunnar 
Karlsson för deras stöd och hjälp under arbetets gång, samt de psykologer vid 
Enheten för nyinsjuknade psykoser som bistod mig i att få kontakt med 
deltagarna i undersökningen. 
 
 
Bromma i maj 2007 
 
Ann-Charlotte Leiviskä Deland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”The greatest hazard of all, loosing one´s 
self, can occur very quietly in the world, as 
it was nothing at all. No other loss can 
occur so quietly; any other loss-an arm, a 
leg five dollars, a wife etc. – is sure to be 
noticed”. 
 
Sören Kirkegaard                          
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”Det är något som inte stämmer” 
Upplevelsen av psykos ur ett fenomenologiskt perspektiv 

 
Ann-Charlotte Leiviskä Deland 

 
 

Syftet var att ur ett fenomenologiskt perspektiv förstå vad det 
innebär att vara psykotisk. Sex personer med erfarenhet av psykos 
intervjuades och materialet analyserades med den fenomenologiska 
EPP (Empirical phenomenological psychological) metoden. Fyra 
teman identifierades som kännetecknande för den psykotiska 
upplevelsen: Kontroll i tillvaron speglar känslan av att tappa 
kontrollen och av att uppleva sig kontrollerad av andra. Det 
innefattar även upplevelsen att på ett magiskt sätt styra och 
kontrollera andra.  Utanförskap beskriver hur förmågan till social 
interaktion försvinner i psykosen och hur känslan av ett djupt 
utanförskap dominerar. Självmedvetandet i psykosen beskriver 
upplevelsen av att något inte stämmer, hur psykosen anas men inte 
går att kommunicera. Upplöst tidslighet beskriver hur tillvaron 
känns meningslös genom att tidsupplevelsen förändras och strävan 
framåt försvinner. Resultaten pekar på vikten av att omgivningen 
lyhört registrerar individens signaler på att något är fel för att tidigt 
kunna upptäcka och hjälpa personer som riskerar att bli psykotiska. 
 
Nyckelord: P s y k o s ,  E P P  - (Empirical phenomenological 
psychological method, Fenomenologi, Subjektivt perspektiv, 
Schizofreni 

 
 
Psykoser omfattar en grupp psykiska störningar med det gemensamt att de 
allvarligt försämrar individens verklighetskontakt (Jackson & Williams, 1994). 
Att vara psykotisk definieras i DSM IV (1995) som att lida av 
vanföreställningar eller hallucinationer utan att ha insikt om deras patologiska 
natur. Vanligt förekommande symtom är förvirring samt s tö rn ingar  i 
tankeförmåga och perception (Jackson & Williams, 1994). I psykosen ä r  
individens sätt att tolka omvärlden och det som sker så annorlunda att det inte 
utan vidare kan förstås av en annan människa. Individen kan vara psykotisk i 
endast en del av personligheten medan resten är icke-psykotisk ”normal”, men 
kan även vara så ockuperad av sin psykos att det inte tycks finnas ett spår av 
vanligt tänkande kvar (Cullberg, 2003). Psykos är enligt Cullberg (2004) ett 
fenomenologiskt - psykologiskt begrepp, någon biologiskt definierad term som 
täcker begreppet finns inte. Det finns heller inte någon specifik 
biologisk ”markör” för psykos och alla försök att finna en neurofysiologisk 
motsvarighet till psykos har hittills misslyckats (Cullberg, 2004). 

 
Cullberg (2003) delar in psykoserna i fem olika huvudgrupper där akuta och 
övergående psykoser utgör en av huvudgrupperna och schizofreni en annan 
huvudgrupp. Psykotiska patienter har det gemensamt att de upplever svårigheter 
att skilja ut den inre världen från den yttre, det är deras inre privata 
föreställningar som styr agerandet i och mot omvärlden vilket gör deras 
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beteende svårt för andra människor att tolka och förstå (Cullberg, 2003). Vidare 
saknar den psykotiske insikt i att hans agerande bryter mot det ordinarie, 
förväntade beteendet.  

 
Den forskningsbaserade kunskapen om psykoser handlar främst om den grupp 
av psykoser som kallas schizofrena psykoser (Cullberg, 2004, s64).  Schizofreni 
benämns ofta i litteraturen som en inte snabbt övergående psykos och kan sägas 
vara en förlängd period, eller upprepade perioder av psykos. Enligt DSM IV 
(1995) är de karaktäristiska symtomen på schizofreni: ett tillstånd som varar 
under minst en månad där minst två av följande symtom skall föreligga en 
signifikant del av tiden; vanföreställningar, hallucinationer, desorienterat tal, 
påtagligt desorienterat eller katatont beteende, negativa symtom, d v s affektiv 
avflackning, utarmat tankeliv eller viljelöshet. Diagnosen innefattar även social 
eller yrkesmässig dysfunktion. 

 
Eftersom mycket av forskningsresultaten kring psykos grundar sig på forskning 
gällande personer som diagnostiserats med schizofreni (Cullberg, 2004), 
kommer också en del av de referenser som förekommer i denna uppsats att gälla 
undersökningar om denna, mer långvariga och djupgående, psykossjukdom. 
 
 
Tidigare forskning kring psykos 
Begreppet schizofreni och vad det skall innefatta är fortfarande otydligt och 
skapar stor debatt inom forskningsvärlden (Hirschfeld, Smith, Trower & Griffin, 
2005; Parnas, Bovet & Zahavi, 2002; Parnas & Handest, 2003). När man 
försökt förklara schizofreni och andra psykostillstånd har det förhärskande 
tänkandet varit sjukdomsinriktat och det finns många olika förklaringsmodeller 
för vad det innebär att vara schizofren. En stor del av den forskning som bedrivs 
kring schizofreni, strävar efter att försöka klargöra olika etiologiska aspekter av 
tillståndet. 
 
Sass (2001) anser att de karaktäristiska symtomen på schizofreni, under det 
senaste seklet främst betraktats som tecken på olika defekter eller brister, 
företrädesvis i de högre kognitiva funktioner som allmänt anses definiera 
människans essens som t ex förmågan till självmedvetande och abstraktion. Han 
menar att detta synsätt är för snävt och anser att även det kvalitativa och 
individuella perspektivet måste beaktas. Parnas och Handest (2003) hävdar att 
det k v antifierbara och epistemologiska vetenskaps paradigm som idag 
dominerar i forskningen, har gjort att det subjektiva perspektivet, framförallt när 
det gäller schizofreni, systematiskt negligerats under många år.  
 
Intresset för det mer upplevelsebaserade forskningsområdet i psykopatologin 
har dock ökat under de senaste åren vilket genererat mer forskning där man 
undersökt den subjektiva upplevelsen av psykisk ohälsa och psykos (Davidson, 
Stayner & Haglund, 1998; Gee, Pearce och Jackson, 2003; Roe, Chopra & 
Rudnick, 2004; Roe & Lachman, 2005; Varela, 1996 refererat i Uhlhaas & 
Mishara, 2007). Gee et al. (2003) har undersökt livskvalitén hos personer med 
schizofreni o c h  fann att deltagarnas subjektiva upplevelser av psykos 
innefattade symtom som; att känna sig tyst och tillbakadragen, trötthet, 
misstänksamhet, att höra röster, sömnlöshet, förlust av motivation och energi, 
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samt paranoia och depression. Hirschfeld et al. (2005) undersökte unga mäns 
upplevelse av psykos. Deltagarna i undersökningen beskrev hur de upplevde att 
deras vanliga interaktion i och med omvärlden förändrades i psykosen. Istället 
för att ta skeenden i det dagliga livet för givna, upplevde de sig i psykosen som 
misstänksamma och de beskrev en känsla av otrygghet. Möller och Husby 
(2000) fann i en undersökning med patienter som förstagångs diagnostiserats 
med schizofreni, att psykosupplevelsen beskrevs i termer av störningar i 
uppfattningen av sig själva. Detta innefattade bland annat en smärtsam och 
känslomässig likgiltighet och distans till sig själva och en skrämmande känsla 
av att vara overklig och av att totalt ha förlorat sig själv. Deltagarna beskrev 
också hur de upplevt en extrem upptagenhet av egna övervärderade idéer, en 
upptagenhet av den egna inre världen och ett behov av att definiera och 
analysera allt de tänkte på. I en annan undersökning (Barker, Lavender och 
Morant, 2001), beskrev deltagarna inledningsfasen av schizofrenipsykosen som 
ett katastrofalt brott med självkänslan och livsvärlden. Flera 
undersökningsdeltagare beskrev också hur deras känsloläge hade förändrats i 
psykosen och fått dem att känna sig missförstådda och att undvika kontakt med 
andra människor. Deltagarna i Waltons (2000) undersökning beskrev hur de i 
den akuta psykosperioden upplevde andra människor som hotfulla o c h  
oförutsägbara vilket bl a ledde till att de undvek vardagliga aktiviteter. 
Stanghellini och Ballerini (2007), försökte förstå meningen i schizofrena 
upplevelser och föreställningar hos sina undersökningsdeltagare. Man fann att 
personer med schizofreni främst är upptagna av ontologiska frågor såsom vad 
som är verklighet och vad som är verkligt. Detta innebär att fenomen som 
normalt ses som fakta, blir ifrågasatta av personer med schizofreni. Man fann 
vidare att personer med denna diagnos upplever en förlust av det sunda förnuftet 
och att de känner sig avskiljda från den gemensamma, delade verkligheten. De 
ser också sig själva som radikalt annorlunda jämfört med andra människor. 

 
Känslan av kontroll eller snarare förlusten av kontroll, tycks också vara en 
viktig del i den psykotiska upplevelsen (Kilkku, Munnukka & Lehtinen, 2003; 
Michelle, Campbell & Morrison, 2007). Michelle et al. (2007) jämförde den 
subjektiva upplevelsen av paranoia hos personer som ibland hade paranoida 
känslor utan att ha diagnostiserats med psykisk sjukdom med upplevelsen hos 
personer som fått diagnoser inom schizofrenispektrumet. Deltagarna i båda 
grupperna beskrev att de någon gång upplevt ovanliga känslor eller perceptioner. 
Det som skiljde grupperna åt var att de psykotiska personerna upplevde det de 
såg eller hörde som liggande utanför dem själva och att det var någonting som 
hände utom deras kontroll. De icke-psykotiska personerna upplevde sig däremot 
ha kontroll över händelserna. De betraktade illusionerna s o m  något som de 
själva skapat och kände sig heller inte kontrollerade av sina tankar och idéer. 
Enligt Roe et al. (2004) spelar känslan av att man har kontrollen i sitt liv också 
en viktig roll i återhämtningen från psykos. Slutenvårdspatienter med diagnosen 
psykos beskrev i deras undersökning förmågan att utveckla strategier för att ta 
kontrollen över sina rösthallucinationer och åter bli aktiva agenter i sitt liv, som 
en viktig del i tillfrisknandet. 
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Betydelsen av det subjektiva perspektivet  
Det är i all behandling av psykoser nödvändigt att tidigt försöka förstå det som 
patienten kommunicerar eller inte kommunicerar (Cullberg, 2003). Enligt 
Cullberg (2003) räcker det inte att via olika förklaringsmodeller, biologiska eller 
psykodynamiska, försöka förklara varför psykosen uppstått och behandla den. 
Det är dessutom enligt honom nödvändigt att via kommunikation med den 
psykotiske, försöka förstå meningen med psykosen och hjälpa patienten att hitta 
mer adekvata utlopp för de konflikter som uppfattas ha samband med 
psykosutbrottet. Enligt Cullberg (2003) bör man inom akutsjukvården föra en 
lyssnande dialog med patienten snarare än göra en intervju för att bedöma 
symtom. Han menar att det bemötande som används idag kan göra att patienten 
känner sig avpersonifierad och identifierar sig med sin sjukdom. 
 
Allt fler forskare (Fulford, Broome, Stanghellini & Thornton, 2005; Möller, 
2005) menar att för att öka förståelsen för människor med psykiska svårigheter 
och möjligheterna att hjälpa dem, måste också den subjektiva, värde baserade 
delen i psykiska problem beaktas. Enligt Fulford et al. (2005) räcker det inte att 
beakta de rent medicinska/biologiska aspekterna på tillståndet i diagnostisering 
av psykiska tillstånd. Diagnosen bör enligt dem snarare växa fram i ett 
samförstånd mellan patienten och den professionelle, än vara en bedömning 
gjord utifrån vissa kriterier. Genom att betrakta de karaktäristiska symtomen på 
schizofreni som tecken på defekter och brister, riskerar man enligt Sass (2001) 
att förbise de kvalitativa och unika delarna i tillståndet, en åsikt som också delas 
av Stanghellini och Ballerini (2007). De anser att psykiatrins fokuserande på 
tecken och symtom som antas vara relevanta för diagnosen, leder till att mycket 
av den ”livsvärld” personer med schizofreni lever i, inte blir synlig. För att få en 
helhetsbild är det enligt dem nödvändigt att också ta in det subjektiva 
perspektivet på psykos och därmed öka vår förståelse samt förbättra validiteten 
och specificeringen av olika psykotiska symtom. 
 
Forskning kring och förståelse för den subjektiva upplevelsen, kan också vara 
ett viktigt komplement till den neurobiologiska forskningen om psykos. 
(Hirschfeld et al., 2005; Owen & Harland, 2007; Parnas et al., 2002; Sass & 
Parnas, 2 0 0 3 ; Vogeley & Kupke, 2007). Owen och Harland (2007) 
argumenterar t ex starkt för det fenomenologiska perspektivet som ett 
komplement till den neurobiologiska forskningen i strävan efter att söka förstå 
och förklara olika psykiska tillstånd. Enligt dem handlar den vetenskapliga 
psykiatrin om att objektivisera subjektiva upplevelser. De frågar sig om det inte 
finns en risk, att dessa modeller av psykisk sjukdom inte fångar upp själva 
varandet i världen. Genom att ignorera själva upplevelsen av ”hur det är” att 
vara psykiskt sjuk, fenomenologin i tillståndet, menar de att man riskerar att 
tappa själva objektiviteten, helhetsperspektivet, i psykiatrin. Utan detta 
perspektiv anser de också att det finns en risk att empatin och 
intersubjektiviteten i mötet med patienter går förlorad.  
 
Undersökningens syfte 
Med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv är målet försöka förstå den 
subjektiva upplevelsen av psykos. Syftet är att fånga meningen, essensen i 
upplevelsen, inte att förklara den. Frågeställningen är således:  
Hur är det att vara psykotisk, vad innebär det?  
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Metod 
 
Deltagare 
Innehållet i denna undersökning är baserat på material inhämtat från sex 
personer som har det gemensamt att de alla upplevt en psykos. Deltagarna i 
undersökningen är, eller har alla varit klienter vid en psykosmottagning i 
Stockholm. Deltagarna valdes ut av psykologerna vid mottagningen genom att 
de personer som tillfrågades dels bedömdes vara så återhämtade att de fått 
distans till sin psykos, dels bedömdes vara informativa i den bemärkelsen att de 
var intresserade av och hade förmåga att dela med sig av sina erfarenheter. 
Deltagarna består av två män och fyra kvinnor i åldersgruppen 20 – 40 år vilka 
alla är relativt nyinsjuknade i psykos. Fyra deltagare har fått diagnosen psykos 
UNS, en deltagare har diagnosen schizofreni och en deltagare har fått diagnosen 
post partum psykos. Gruppen är heterogen när det gäller psykosens varaktighet, 
tid innan man sökte/fick hjälp, etnisk bakgrund och sociala förhållanden. Några 
av deltagarna har under en tid behandlats inom den psykiatriska slutenvården, 
andra har endast behandlats via öppenvården. Deltagarna benämns 
fortsättningsvis intervjupersonen. 
 
Möjliga intervjupersoner kontaktades först skriftligen av en psykolog vid 
psykosmottagningen. Brevet innehöll en kort beskrivning av undersökningen 
samt en förfrågan om personens namn och telefonnummer fick lämnas ut till 
mig. De som visade sig positiva till att jag kontaktade dem fick ett andra brev 
där jag förtydligade undersökningens syfte, beskrev de etiska aspekterna samt 
att ett eventuellt deltagande i undersökningen inte skulle komma att påverka 
deras relation till psykosmottagningen. De personer som sedan var intresserade 
av att delta kontaktade mig via telefon eller mail och intervjutider bokades in. 
Intervjupersonerna har givit sitt skriftliga samtycke till att delta i 
undersökningen. 
 
 
Etiska överväganden 
Den information som söktes i undersökningen är visserligen känslig men nyttan 
i att utforska detta område bedömdes ändå överväga eventuella risker. Det är 
viktigt att också ge personer med psykiska svårigheter en möjlighet att göra sina 
röster hörda och att belysa deras perspektiv på sina upplevelser. För 
intervjupersonernas bekvämlighet anpassades tid och intervjuplats till deras 
önskemål. I intervjusituationen sökte jag vara följsam och uppmärksam genom 
att frågorna anpassades efter intervjupersonernas berättelser. I redovisningen av 
undersökningen har data avidentifierats för att skydda intervjupersonernas 
identitet. 
 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide med några fasta frågeområden användes som stöd (se bilaga). 
Frågorna var öppet formulerade och följdfrågorna anpassades efter deltagarnas 
svar. I syfte att etablera kontakt inleddes intervjuerna med en allmän fråga där 
deltagarna ombads att kort beskriva sig själva, sin bakgrund och nuvarande 
livssituation. Frågeområdena sökte utforska deltagarnas upplevelse av sin 
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psykos under det inledande skedet, det akuta skedet och fram tills det att man 
fick/sökte hjälp. Frågor ställdes kring de första tecknen på att någonting var 
fel/annorlunda, vad som förändrades hos dem själva, deras egna reaktioner på 
det som hände samt hur länge det pågick innan de insåg att de behövde hjälp. 
Dessutom utforskades om, och i så fall hur, deras upplevelse av omgivningen 
och andra människor förändrats i psykosen? I de fall hallucinatoriska 
upplevelser inte togs upp spontant av intervjupersonerna ställdes frågor om de 
upplevt detta och i så fall i vilken form. Jag undvek avsiktligt att använda ordet 
sjuk/sjukdom för att istället försöka fånga upp hur deltagarna själva ville 
benämna det som de varit med om. 
 
Två intervjuer genomfördes vid psykosmottagningen medan övriga intervjuer 
skedde hemma hos intervjupersonen. Intervjupersonerna informerades 
inledningsvis om att deltagandet var frivilligt, om rätten att när som helst 
avbryta intervjun samt om gällande sekretess. Intervjuerna registrerades med 
deltagarnas samtycke på digital ljudupptagning och varje intervju varade mellan 
45 minuter och ca en timme.  
 
 
Val av analysmetod 
I analysen av materialet har den fenomenologiska EPP (Empirical 
phenomenological psychological) metoden använts. EPP är beskrivande och 
söker besvara frågan hur något är, inte varför. Den fenomenologiska nivån söker 
efter de essentiella delarna, strukturen, som upplevelsen innehåller. Upplevelser 
kan enligt fenomenologin inte förklaras utifrån externa, oberoende orsaker. 
Orsak och verkans förhållanden kan användas för att beskriva naturen men inte 
för att förstå mänskliga upplevelser (Karlsson, 1995). Genom att använda en 
fenomenologisk ansats vill jag således belysa deltagarnas subjektiva upplevelse 
och erfarenhet av psykos, syftet är inte att hitta någon yttre eller inre orsak.  
 
 
Grundläggande fenomenologiska begrepp 
För att underlätta läsarens förståelse vill jag inledningsvis försöka klargöra 
innebörden av några viktiga fenomenologiska begrepp. Jag vill betona att 
begreppsbeskrivningarna nedan är förenklade och endast syftar till att underlätta 
förståelsen kring olika fenomen för läsaren. För en mer fullständig bild och 
djupare förståelse av fenomenologi och EPP hänvisas till Karlsson (2004, 1995). 
 
Livsvärlden är den historiskt, kulturellt och socialt betingade värld som vi föds 
in i och växer upp i (Karlsson, 2004, s129). Denna värld utmärks av den så 
kallade ”naturliga inställningen” (Husserl, 1950/1913, refererat i Karlsson, 
2004, s24). I den naturliga inställningen förstår vi världen främst ur ett praktiskt 
perspektiv, vi ser objekten främst ur deras funktions och bruksvärden, deras 
användbarhet. Datorn är t ex för mig ett verktyg som jag använder mig av för att 
skriva, söka information och kommunicera omvärlden med. Jag använder mig 
av dess olika funktioner utan att fundera närmare över dem, jag tar dem för 
givna. Så länge datorn fyller sin funktion reflekterar jag inte över den, det är 
snarare aktiviteten, att skriva som jag uppmärksammar. Skulle datorn däremot 
gå sönder blir jag genast uppmärksam på dess funktion. Den är då inte längre 
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det självklara och oreflekterade verktyget för mitt skrivande utan något 
hindrande och problematiskt.  
 
Livsvärldsupplevelsen är vår vanliga spontana upplevelse i och av världen. Den 
alldagliga livsvärldsupplevelsen karaktäriseras av en instrumentalitet som 
innebär att vi utför handlingar i syftet att uppnå ett specifikt mål. Det finns en 
framåtriktad tidsupplevelse i instrumentaliteten som innebär att när vi gör 
någonting är vi i tanken redan längre fram i tiden, vi är redan framme vid målet. 
Denna framåtriktning skapar mening i vårt agerande, ett syfte med allt vi gör 
(Karlsson, 2004). Livsvärlden är för oss också en intersubjektiv värld vilket 
innebär att jag utifrån mitt subjektiva perspektiv kan förstå möjligheten att andra 
också ser samma sak som jag ser. Vi har en sorts delad uppfattning om hur 
verkligheten är beskaffad. Intersubjektiviteten innefattar också förmågan 
att ”känna in” hur andra människor tänker och känner vilket bl a är nödvändigt 
för förmågan att skapa relationer med andra. Subjekt och objekt är 
sammanlänkade genom intentionaliteten. Detta innebär t ex att vi inte bara 
älskar, hatar, fruktar eller ser. Det finns alltid ett mål för våra handlingar d v s vi 
älskar, hatar, fruktar, ser någon eller något. Det som upplevs står alltid i relation 
till ett upplevande, och medvetandet alltid medvetandet om någonting (Karlsson, 
2004). Vi interagerar hela tiden med vår omvärld och världen är först och främst 
fylld av mening för oss. Vi är inte passiva mottagare av intryck, det är vi själva 
som avgör och bestämmer meningen i vår värld.  
 
Vårt självmedvetande är underförstått och ger oss en upplevelse av att det är vi 
själva som bestämmer och agerar i våra liv. I vår vardagliga tillvaro är det 
underförstått att det är vi själva som är Agent, det finns ett implicit Jag som 
utför kroppens rörelser. Kroppen ger oss med sina många funktioner möjlighet 
att förverkliga de tankar och önskningar som formas i vårt medvetande. Den är 
vårt förverkligande i världen och upplevs av oss som något beständigt och taget 
för givet. Kroppen finns alltid med oss men inte som ett objekt för vårt 
medvetande (Karlsson, 2004). När vi mår bra finns kroppen i periferin av vår 
uppmärksamhet utan att vi reflekterar över den. När vi vill springa behöver vi t 
ex inte medvetet tänka på att sätta det ena benet framför det andra, rörelserna 
sker oreflekterat och självklart. Trots att vi inte medvetet tänker på att röra 
benen har vi hela tiden en känsla av att det är vi själva som sätter våra kroppar i 
rörelse.  
 
 
Analys av data 
 

Steg 1. 
I det första steget skrevs intervjuerna ut ordagrant och varje intervju lästes sedan 
igenom flera gånger för att få en god överblick och förståelse för innehållet.  
 

Steg 2. 
Nästa steg innebar att innehållet i varje intervju delades upp i så kallade 
Meaning units (MU:s). Ett MU kan beskrivas som en meningsbärande enhet 
som definieras genom att intervjuprotokollet delas av varje gång det sker en 
skiftning i meningsinnehållet. Jag har i analysen av data främst koncentrerat 
mig på de MU:s som direkt berör upplevelsen av psykos. Övrig information från 
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deltagarna har inte analyserats i lika hög grad vilket är i enlighet med den metod 
som här används (Karlsson, personlig kommunikation, 2007). För att illustrera 
hur analysen gått till beskrivs nedan i ett utdrag från en intervju, ett exempel på 
hur MU:s skiljdes ut ur protokollen: 
 

”men om man är hemma då i fem år och bara sitter vid datorn, 
det är ju som man har suttit i fängelse liksom” MU 34  
”för sen när man ska ut igen så blir det väldigt ovant ”MU 35 

 
Steg 3. 

I det tredje steget översattes intervjupersonernas språk till det fenomenologiska 
språket vilket innebär att jag utifrån intervjupersonernas konkreta språk, sökte 
tolka själva meningen, innehållet i det som uttrycktes. Jag strävade efter att anta 
en ”fenomenologisk attityd” vilket bl a innebär att göra sig fri från förutfattade 
meningar och att eftersträva en öppenhet där materialet endast tolkas utifrån sitt 
eget innehåll. Innehållet i varje MU tolkades sedan på detta sätt enligt 
hermeneutiska principer: d v s enheterna tolkades inte separat utan utifrån 
helheten (Kvale, 1997, s50). Med detta tolkningssätt kan det ibland visa sig att 
två olika fakta som först tycks har olika betydelse, ändå har samma 
psykologiska innehåll. Det kan även vara så att ett och samma fakta har olika 
mening vid olika tillfällen, och/eller för olika människor (Gunnar Karlsson, 
1995, s97).  
 
Nedan följer utdrag ur en intervju som exempel på hur en tolkning gjordes i 
detta steg: 
 

”i alla fall då så blev själva rytmen liksom störd då och  sen var 
det svårt att kunna göra andra grejer också så på nåt sätt så blev 
det liksom en negativ stress, eller vad jag ska säga …så när han 
sov på natten då sov inte jag, så då sov inte jag några nätter då 
och sen började jag må väldigt dåligt då” MU 12 
”och sen när jag kom in på…psykintaget där någonstans med 
ambulansen då…jag vet inte…jag kunde liksom inte...jag vet inte 
riktigt hur jag hade hamnat på golvet" MU 18 

 
Två MU:s som beskriver olika former av kontrollförlust. I det första exemplet 
talar intervjupersonen om sin känsla av att förlora kontrollen i tillvaron. I det 
andra exemplet beskrivs upplevelsen att förlora kontrollen över sin kropp.  

 
Steg 4. 

I det fjärde och sista steget sammanfördes MU:s  som bedömdes ha samma 
underliggande innehåll från de olika intervjuerna under gemensamma teman. 
Genom detta förfarande identifierades fyra olika teman kring upplevelsen av 
psykos som återfanns i samtliga intervjuer.  
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Resultat 

 
Resultaten redovisas under de teman som framträdde i analysen och illustreras 
med citat. Talspråket är något korrigerat i citaten, dock utan att 
meningsinnehållet ändrats. Med kursivt anges intervjuarens intervjuinlägg, med 
tre punkter markeras tystnad och med /…/ markeras uteblivna meningar. För att 
omöjliggöra identifikation är en av intervjupersonernas etniska ursprung vid ett 
tillfälle ändrat.  
 
 
Kontroll i tillvaron 
Intervjupersonerna beskriver hur föreställningen om att det som händer i 
livsvärlden går att förstå och förutse, raseras i psykosen. Världen är inte längre 
den trygga och välkända plats som den varit. De upplever sig förlora kontrollen 
i tillvaron och världen går helt enkelt inte längre att känna igen. Orsak - verkan, 
varför saker sker, är inte längre tydligt och de upplever världen som 
oförutsägbar. Förlusten av kontroll innebär också en känsla av att inte längre 
vara Agent i sitt liv, över sina egna handlingar. Några av intervjupersonerna 
upplever sig istället vara kontrollerade av någon annan, en yttre kraft eller andra 
människor, och har en känsla av att saker sker utom den egna kontrollen. En del 
upplever också ett tvång att utföra vissa handlingar. De har en känsla av att det 
är någon annan som styr den egna kroppen. Temat kontroll innefattar också 
upplevelsen av att kunna kontrollera andra. Några intervjupersoner beskriver 
upplevelsen av att ofrivilligt styra andra människors agerande. Jaget blir i 
psykosen centrum för världen genom att det som sker utgår ifrån, eller är riktat 
emot dem själva.  
 
 
Den här intervjupersonen beskriver hur förlusten av kontroll i tillvaron gör att 
hennes omvärld känns främmande trots att hon befinner sig på en plats där hon 
varit tidigare. Verkligheten går inte längre att känna igen. 
 

”det var vid nåt tillfälle kommer jag ihåg så kunde man se sådär 
på natten…det finns liksom någon slags stor skorsten som är där 
vid sjukhuset på andra sidan vägen liksom som man kan se då 
och den såg man genom fönstret där…eller jag kände ju igen den 
eftersom jag hade ju bott där i närheten eller man märkte ju att 
det var sjukhuset liksom. Men jag upplevde det där som om jag 
skulle vara någon annanstans liksom…som att det hade varit ett 
atomkrig eller någonting…som jordens undergång eller nåt” 

 
 
En intervjuperson beskriver hur känslan av att förlora kontrollen leder till att 
han upplever världen så förändrad att den känns magisk. Tidigare välbekanta 
föremål får en ny symbolisk och farlig mening för honom genom att de plötsligt 
tar hotfulla former och utgör ett konkret hot mot honom. I psykosen upplever 
han fåglarna som farliga och attackerande, de är något utifrån påträngande och 
skrämmande som han måste skydda sig mot: 
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”och det yttrade sig som…att…med fåglar, jag blev…rädd för 
fåglar och tyckte att dom ville anfalla mig,  jag  fick för mig att 
såna här måsar, att dom skulle attackera mig det var väl det 
mesta sjukdomstecknet och det här var på sommaren, inte den 
här sommaren utan förra sommaren...det höll på ett tag det här 
med fåglar, ja att jag fick för mig att fåglarna skulle attackera 
mig” 

 
 
Här illustreras hur intervjupersonen i psykosen upplever sig vara förföljd och 
kontrollerad av andra. Upplevelsen av en yttre kontroll är verklig för henne och 
hon accepterar det hon tänker och känner som sanning utan att ifrågasätta 
logiken.  
 

”ja, fast det kanske var jag som tittade och så tittade dom tillbaka 
liksom, och så blev det till någonting att…att det är någon som 
sitter där och … iakttar mig eller förföljer mig och så, och då var 
det oftast från någon säkerhetstjänst…alla som jag visste namnet 
på i världen. Som du tänkte att dom kom ifrån då eller? Jaa, att 
det kunde vara…till och med ryska maffian fanns med och…till 
o c h  m e d  Al-Qaida fanns med och liksom alla dom här 
kända...alla, alla., för det var 2003 och då var det väldigt mycket 
Al-Qaida och sånt som fanns med i media. Alla dom här 
organisationerna som jag kunde namnet på eller jag vet inte 
ens…så kunde jag liksom sitta och tänka men vänta, det här är 
nog säkert ifrån dom där brittiska, men vad fan heter dom 
liksom…sådär. Så det var Mossad och det var Säpo och det var 
såna här…så dom fanns med.. ja ryska maffian jag vet inte vad 
det är för…ens vad det är liksom…” 

 
 
Upplevelsen av att på ett magiskt sätt vara påverkad och styrd utifrån, av andra 
människor beskrivs av flera intervjupersoner. Den här intervjupersonen 
upplever att hon inte längre själv är ansvarig för sina handlingar, det är någon 
annan som gör att hon agerar på ett visst sätt.  
 

”det gick ju så långt att skulle jag…om jag snubblade så tänkte 
jag nämen det är någon annans, det är någon annan som vill att 
jag ska snubbla och så snubblar jag liksom och det är någon som 
styr mig på nåt sätt. Dom fanns ju liksom till och från, såna 
tankar” 

 
 
En del av intervjupersonerna beskriver hur förlusten av kontroll också ger dem 
en känsla av att någon annan styr den egna kroppen. Den här intervjupersonen 
beskriver hur han känner ett tvång att gå i en viss takt och att snusa, han 
upplever inte längre att det är hans egen vilja eller lust som styr handlingarna. 
Han känner också att det finns ett outtalat hot som tvingar honom att följa den 
yttre styrningen.  

 



 13 

”Jaa…ibland kunde jag känna att jag ville gå liksom…i en viss 
takt kanske nåt sånt där konstigt liksom…sen helt plötsligt skulle 
jag ta en snus och stoppa upp den under läppen och då kände jag 
väldigt starkt liksom, jättekonstigt men det gör jag inte längre 
då …och då gjorde jag det för jag var tvungen för annars…och 
det blev ett jättestarkt snusbehov ibland även fast jag just hade 
snusat då…Såna där konstiga grejer som jag inte kan förklara 
efteråt…känslan hängde inte riktigt ihop med…stämde inte  
överens som den gör nu. Som att det var någon annan som… 
styrde mina känslor, som jag inte kunde styra mig själv, det var 
så det kändes”  

 
 
Några intervjupersoner beskriver också en känsla av att kunna kontrollera andra. 
Här beskriver en intervjuperson hur han upplever att han genom sina handlingar 
kan påverka andra människor negativt. Han tänker att han har magiska krafter 
och kan styra eller kontrollera andra människor. 
 

”Det är rätt ofta man är ansvarig för alla andra också…det är 
väldigt vanligt förekommande att om det händer något…Jag är 
väldigt observant på omgivningen kan jag vara...och sen om det 
händer något, eftersom jag gjorde så…då blev det så, alltså om 
det är något negativt, om någon blir skadad och sådär /…/ och 
sen också fick jag för mig andra grejer också att jag var sådär 
ond och kunde påverka andra ” 

 
 
Intervjupersonerna upplever sig i psykosen vara centrum för världen. Allt som 
sker i omgivningen tolkas som riktat mot eller från dem. Det är en känsla av att 
de helt har förlorat kontrollen eller att de kan kontrollera allt. Intervjupersonen 
beskriver nedan hur han upplever andra människors handlingar som riktade mot 
honom. Han har en känsla av att andra kontrollerar honom men även av att han 
kontrollerar dem.  
 

”en annan grej jag hade det var typ folks…att dom alltid harklade 
sig när jag kom…det är mycket det här med tankespelet…det är 
där jag hela tiden fastnar på nåt sätt och så ja…jag tänkte säga den 
mentala balansen, hur jag styr andra och andra styr mig…ja det är 
lite sådär overkliga  tankar” 

 
 
Utanförskap  
Intervjupersonerna beskriver hur de i psykosen finner andra människors 
beteenden svåra att tolka. Det vi brukar kalla det ”sunda förnuftet” försvinner i 
psykosen och de får svårt att komma ihåg hur de ska vara, bete sig, tillsammans 
med andra. De outtalade sociala regler som tidigare använts utan reflektion i 
umgänget med andra, kräver nu deras uppmärksamhet och medvetna tanke. En 
del intervjupersoner upplever att andra människor har någonting gemensamt 
som de själva inte delar. Att inte känna sig delaktig i sociala sammanhang 
skapar en känsla av att stå utanför. Känslan av utanförskap gör att de blir 
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misstänksamma och känner att andra människor inte går att lita på. Det ger dem 
en upplevelse av att andra människor döljer något som de själva inte känner till. 
Intervjupersonen beskriver i följande två exempel hur han i vanliga sociala 
situationer där interaktionen normalt sker utan reflektion, fastnar i sina tankar på 
hur han ska göra. Han upplever sig stå utanför vanliga sociala konventioner och 
har svårt att komma ihåg hur man ska umgås med andra.  Det spontana sättet att 
vara tillsammans med andra, det sunda förnuftet, finns inte kvar. 
 

”ofta är det väl, …när man är i en social kontext men liksom inte, 
umgås…i en hiss eller…om man ska handla mat i affären eller 
såna grejer…Jag vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt. Till andra 
människor Ja…eller? ja, nej…men då blir det lite konstigt ibland. 
Vad händer då? Ja typ, jag glömmer ibland, jag glömmer hur man 
ska göra på nåt sätt” 
 
”Men jag vet inte hur…ja om någon sitter och läser tidningen ska 
jag börja prata med honom då eller ska jag?...Det kanske man inte 
ska om dom sitter och läser tidningen, då stör man ju…sen har jag 
svårt och liksom… /…/ nej…men man måste ju komma på något 
att snacka om samtidigt som …men det är ovant…jag är socialt 
otränad” 

 
 
Den här intervjupersonen upplever sig stå utanför en gemenskap där alla andra 
delar en hemlighet om honom som de döljer.  Han upplever att andra har 
information om honom, att de vet vad som händer med honom men inte berättar.  
 

”det började väl snarare med att jag på jobbet upplevde det som att 
dom...vad ska jag säga…att jag blev snurrig i skallen liksom och 
då ville jag veta varför jag blev snurrig i skallen. Jag började tänka 
så mycket. Då ville jag ha informationen då, ja …Tänkte du att 
andra visste mer på något sätt, mer än vad du själv visste eller? 
Ja…precis. Att dom hade någon information om mig, som inte jag 
hade, som jag inte själv visste. Att alla hade information om mig, 
så det var ett väldigt tryck på mig då. Jag hade ett väldigt tryck på 
mig” 

 
 
Osäkerhet i den egna identiteten, vart man hör hemma, skapar också en känsla 
av utanförskap. Den här intervjupersonen beskriver hur hon upplever att andra 
människor betraktar henne som avvikande. Att de tycker att det är något fel med 
henne och att de vill sätta dit henne.  
 

”jag tyckte att dom pratade bakom ryggen på mej eller att dom 
tyckte att jag var konstig eller så…det kändes som att dom ville få 
mig, dom ville sätta dit mig, dom ville få mig till en punkt där dom 
kunde säga: jamen kolla på henne hon är ju helt, hon är ju en 
svensk eller nånting.  Det kändes som att dom skulle att dom inte 
riktigt, som att dom skulle tycka att jag var ojapansk på nåt sätt, 
som om det vore nånting väldigt fel” 
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En intervjuperson beskriver här ett förtvivlat sökande efter kontakt med andra 
människor. Hur han ska man närma sig andra, hur man tar kontakt, är inte 
längre helt klart för honom. Han har en viss medvetenhet om vad som är fel sätt, 
men är samtidigt oförmögen att göra på rätt sätt. Han är rädd för att göra fel, 
rädd för att ta kontakt på fel sätt. När hans kontaktförsök hela tiden leder till 
besvikelse ger han upp. Han isolerar sig i sin lägenhet och stänger världen ute.  
 

”jag tog inte kontakt med någon...absolut inte heller. Då åkte jag 
bara runt med bilen, och så gick hem och sov, och ändrade mig 
liksom när jag kom till platsen så att säga…så du hade bestämt 
något innan och sen blev det inte som du hade tänkt eller? Ja 
precis, jag vågade inte göra fel liksom för det är ju så att ta kontakt 
med en människa och gå och ringa på liksom på ringklockan, då 
gör man ju fel liksom. Så kom jag fram…neej jag vågar fan inte, 
jag vågar inte göra någonting för jag är så jävla konstig nu, för det 
förstod man ju, jag förstod det på slutet att jag var i bedrövligt 
skick alltså så…neej jag vågar inte så då åkte jag hem igen. Eller la 
mig och sov då…/…/…så då slutade det med att jag bara var i 
lägenheten för mig själv då i en tio månader nånting”.  

 
 
Självmedvetandet i psykosen  
Flera av intervjupersonerna beskriver hur deras oreflekterade sätt att vara i 
tillvaron försvinner i psykosen. Det är inte längre självklart för dem att de själva 
är Agent i sin tillvaro. De upplever att något är förändrat inom dem, något som 
gör dem främmande både inför sig själva, omvärlden och sina upplevelser. De 
har en känsla av att inte längre vara sig själva och det de upplever är inte längre 
taget för givet som deras egna känslor och sinnesintryck. Det finns någonstans 
ett innan som de kan jämföra med. Minnet av ett tidigare sätt att vara och känna 
som gör att de ibland, åtminstone i början av psykosen, kritiskt kan granska sig 
själva och sitt sätt att tänka. Vad det är som är förändrat går dock inte att 
förklara eller förstå. Intervjupersonerna beskriver hur de i psykosen känner att 
någonting är fel, de har ett visst självmedvetande som gör att de upplever att 
något hos dem är förändrat. De beskriver också hur de i stunder av större klarhet, 
på olika sätt försöker undvika att gå in i psykosen, att ”göra sig normala”. Flera 
intervjupersoner beskriver hur de också sökt förklaringar från andra människor 
på vad som är fel med dem. De hoppas att någon utifrån ska förstå och hjälpa 
dem.  
 
Här illustreras hur intervjupersonen har en medvetenhet om att något i hennes 
sätt att vara i tillvaron är förändrat i relation till hur hon brukar vara. Hon 
känner sig annorlunda än sitt vanliga jag.  
 

”jag kände att jag inte kunde vara mig själv och det kändes liksom 
orättvist på nåt sätt. För jag kände ju själv att jag inte var mig själv, 
jag var någon annanstans eller nånting annat var det, för jag mest 
bara satt och jag pratade nästan ingenting” 
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Flera intervjupersoner beskriver en vag känsla av att det är något som inte 
stämmer. Nedan illustreras hur en del av intervjupersonens medvetande inser att 
det är något fel med hennes sätt att tänka och att tolka världen. En annan del i 
hennes medvetande tolkar omvärlden utifrån de förutsättningar som gäller i 
hennes egen, inre värld.  
 

”men det var som två delar i en att en del var väldigt 
sådär…misstänksam och.…jamen kunde tolka, inte ta saker för 
vad de är utan mycket analys och…åt helt konstiga håll…å ena 
sidan förstod jag att det här är inte bra, alltså det här är inte friskt, 
det är nånting som inte stämmer…så att jag hade ju ändå som 
insikt i det samtidigt…men det är så svårt också” 
 

 
Den här intervjupersonen beskriver hur han försöker tala förstånd med sig själv. 
Han försöker själv medvetet bryta sitt sätt att tänka när han känner att han håller 
på att förlora verklighetsförankringen.  
 

”Ja, också att jag…ja ibland att hela tillvaron eller verkligheten 
bara sviktar på nåt sätt, ja…ibland är det ju så. Men då har jag 
tänkt för mycket, hör du, du…måste jag säga till mig själv” 

 
 
En annan intervjuperson beskriver hur han känner att något är på väg att hända 
med honom som gör att han är rädd för att helt tappa greppet om verkligheten. 
Han försöker ”normalisera sig”, ta sig själv i kragen genom att genomföra vissa 
vardagliga rutiner och aktiviteter. Han förstår själv att han behöver göra något 
för att förhindra att han helt går in i psykosen och att ”det går åt helvete”.    
 

”och då försökte jag, då förstod jag att ja försök…spela innebandy 
och…ja försök…bli normal…för det förstod jag faktiskt. Men det 
gick inget bra för jag var så jävla konstig tror jag.  Du var själv 
medveten om att det var något som var fel?  
Javisst, jag blev lite rädd också, för i början var jag bara förbannad 
men så släppte det och då blev man lite rädd också liksom för...fan 
nu, nu måste jag göra saker för annars…går det åt helvete liksom 
/…/ sen när jag var sjuk så tog jag mig faktiskt i kragen, jag märkte 
att när jag låg och sov här och…ja  gick på promenader och sånt 
där så jag tänkte, fan nu ska jag ta mig i kragen så jag sökte upp ett 
innebandylag och började spela där faktiskt och då gick de t  
bättre...men tyvärr så la jag av där” 

 
 
Intervjupersonerna beskriver hur de någonstans inom sig är medvetna om att 
något är fel, de känner sig annorlunda. De kan inte själva sätta fingret på vad det 
är som är fel vilket gör det nästintill omöjligt att kommunicera till andra. Den 
här intervjupersonen vänder sig flera gånger sig till sjukvården och ber om hjälp.  
 

”ja för…innan dom la in mig på sjukhus så, just det här att jag 
kände…att det var något som inte riktigt stämde med mig, att jag 
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behövde vård på nåt sätt…Jag var ju själv på sjukhuset akut två 
gånger och sökte hjälp. Jag kunde ju inte gå och säga: Ja jag tror 
att jag hallucinerar eller...jag tror att jag har insjuknat i psykos, det 
kunde jag inte säga. Alltså, ja…som sagt man har ju inte någon bra 
sjukdomsinsikt heller, det är ju det som också är 
väldigt...kännetecknande för liksom psykos, men någonting var det 
och jag var ju där! Jag var ju där och jag blev så besviken på nåt 
sätt, på vården och hela systemet för jag var där två gånger, innan 
och sen en gång till på ett annat sjukhus. Akut? Akut ja, tre gånger. 
Vad hände när du kom dit? Två gånger var jag själv där och den 
tredje gången var min mamma och min bror med mig och det var 
jag som sa till dom jag måste in till sjukhuset, jag mår inte 
bra…Mamma tyckte ju inte riktigt att det var någonting. Det här 
var kanske…två veckor eller tio dagar innan jag…insjuknade helt, 
innan familjen då bestämde att jag måste in på sjukhus /…/  nej 
men dom (på sjukhuset) tyckte ju inte att det var nånting så jätte...” 

 
 
Samma intervjuperson beskriver hur hon, bara någon vecka efter att hon akut 
varit på sjukhuset, går djupare in i psykosen. Hennes insikt om att det är något 
som är fel med henne, självmedvetandet, försvinner helt.  
 

”Men när dom väl ville åka in med mig till sjukhuset så sa jag till 
dom att det är inget fel på mig.  Innan det så var det jag som hade 
sagt till dom att jag måste in till sjukhus men då hade jag 
fortfarande lite insikt kvar på nåt sätt, men till slut så fanns inte det 
kvar så…jag sa till dom då samma kväll medan vi väntade på taxin 
så sa jag till dom, - men det är inget fel på mig, bara för att ni ska 
få det bekräftat att jag är helt frisk, så åker vi in så får vi bekräftat 
att jag är helt frisk, det är inget fel på mig. Bara så att ni inte ska 
vara oroliga. Om ni verkligen tror att jag är sjuk ok, då åker vi in 
till sjukhuset så får vi det bekräftat av läkarna att det inte är några 
problem med mig. Det är ingen fara med mig, allt är som det ska, 
jag är helt frisk…så där sa jag till dom, och så åkte vi in…till 
sjukhuset  då” 

 
 
 
Upplöst tidslighet 
Intervjupersonerna beskriver hur tiden förlorar sin mening i psykosen. Det finns 
inte längre några framtidsprojekt, deras tillvaro blir istället alltmer centrerad till 
det som händer här och nu. Framåtflödet i tillvaron, drivkraften, motivationen 
och viljan att göra saker ”för att”, försvinner och leder till apati. Världen tappar 
till slut helt sin lockelse. Intervjupersonerna beskriver hur de hoppat av skolan, 
slutat sitt arbete och isolerat sig. När tiden förlorar sin mening försvinner också 
deras nyfikenhet på världen och dess möjligheter. De fastnar istället i nuet, men 
det är inget rofyllt och självvalt nu som i t ex meditation när man frivilligt 
försätter sig i ett svävande, tidlöst varande. Nuet upplevs istället som hotfullt 
och ängsligt.  
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Flera intervjupersoner beskriver hur de avbryter sina framtidsprojekt och att 
deras tillvaro blir alltmer centrerad kring nuet.  Till slut drar de sig helt tillbaka 
och stänger världen ute. Meningsfullheten i tillvaron försvinner.  
 

”Ja,…jag…hoppade av skolan, jag gick på Komvux då…Jag 
träffade inte folk, jag liksom stängde in mig hemma på nåt sätt” 
 
”Jag fastnar på detaljer liksom, glömmer tiden, om man håller på 
för mycket med det…jag tror att det hänger ihop med att man 
isolerar sig…om man inte arbetar, inte är med vänner jamen då 
tappar man ju…ja, alla variablerna sätts ju ur spel på nåt sätt.”  

 
 
En intervjuperson beskriver hur en knäskada gör att han först ofrivilligt stannar 
inne alltmer. Hans motivation att göra saker minskar och tillvaron ter sig mer 
och mer meningslös för honom. Framtiden och vad han ska göra längre fram i 
tiden är inte längre intressant. Till sist drar han sig helt tillbaka från den yttre 
världen. Han går in i sin egen skapade värld som han upplever mer lockande: 
  

”och sen pajade mitt knä också och då var det operationer flera 
gånger och då  hade jag kryckor…och då det var inte så lätt att gå 
då med…och ja…inte så lätt att jobba. Allt handlar ju inte om att 
vara med kompisar heller…man kan ju även göra andra grejer 
utanför hemmet men…jag såg väl ingen poäng i att göra så mycket 
utom att rehabilitera mig mitt ben och så ja…det var också att jag 
gav upp lite också på nåt sätt…sket i att gå till skolan och …sökte 
inget jobb och …Ja och sen är det väl den här tillbakadragenheten 
också och uppgivenheten ibland…det blir som en ond spiral också, 
om man inte tar kontakt med någon.. Alltså man får inga 
impulser…då är det ingen mening med att gå i skolan 
heller…ja…alltså det är lätt att…och så lever man…tänker bara på 
dagarna i nuet…och planeringen framåt…och sen kan ju allt bara 
ramla ihop.  Ja…alltså nu överdriver jag också men ja …så typ är 
det...och i mitt fall då så blev det att sitta vid datorn, jag började 
tycka att det var väldigt kul…i min sån där, ja…låtsas värld där” 
 

 
 
Resultatsammanfattning 
Intervjupersonerna beskriver hur den normala livsvärldsupplevelsen radikalt 
förändras av psykosen. Deras tidigare tagna för givna sätt att vara, tänka och 
relatera till andra försvinner. Det är inte längre självklart att det är de själva som 
är Agenten över sina egna handlingar. De upplever sig förlora kontrollen i 
tillvaron och världen går helt enkelt inte längre att känna igen. De känner sig 
kontrollerade av någon annan, det är någon annan som styr deras tankar och 
handlingar. Intervjupersonerna beskriver också att andra människors beteenden 
är svåra att tolka i den psykotiska världen. De outtalade sociala regler som de 
tidigare använt utan reflektion i umgänget med andra, kräver nu deras 
uppmärksamhet och medvetna tanke. De känner sig heller inte delaktiga i 
sociala sammanhang. Förlusten av intersubjektiviteten, den delade 



 19 

livsvärldsupplevelsen, ger dem en känsla av att stå utanför. Flera av 
intervjupersonerna berättar också att de har en känsla av att något inte stämmer, 
något som gör dem främmande både inför sig själva, omvärlden och sina 
upplevelser. Självmedvetandet gör att de tidvis är medvetna om att något inom 
dem är förändrat jämfört med deras vanliga sätt att vara och tänka i tillvaron. En 
del intervjupersoner beskriver hur de söker förmedla detta till omvärlden men 
att deras egna svårigheter att förstå och förklara vad som är fel gör det omöjligt 
att kommunicera till andra. Även tiden förlorar sin mening i psykosen och 
intervjupersonerna beskriver hur de ger upp sina framtidsprojekt. Tillvaron blir 
istället alltmer centrerad till det som händer här och nu. Instrumentaliteten i 
tillvaron försvinner - de upplever det inte längre som meningsfullt att 
genomföra olika aktiviteter eftersom syftet, meningen i det de gör, inte längre 
finns kvar. Den egna inre världen känns istället alltmer lockande. Den värld  
som de själva skapat vilken erbjuder någon form av trygghet och känsla av 
kontroll i en annan kaotisk och oförutsägbar tillvaro. 

 
 

Diskussion 
 
I analysen av data utkristalliserades fyra teman vilka tillsammans beskriver 
intervjupersonernas upplevelser av psykos; Kontroll i tillvaron, Utanförskap, 
Självmedvetandet i psykosen och Upplöst tidslighet. Dessa fynd stämmer väl 
med tidigare forskningsresultat kring upplevelsen av psykos vilka refereras till i 
denna undersökning. I mina efterforskningar har jag inte funnit empiri där en 
och samma undersökning identifierat samtliga teman som presenteras här.  
 
Det första temat, Kontroll i tillvaron, speglar både intervjupersonernas känsla av 
att inte längre vara den som styr i sitt liv och upplevelsen av att de själva kan 
kontrollera andra. Temat innefattar också deras känsla av att ha förlorat sig 
själva och kontrollen över sin kropp. Kimura (1992, refererat i Sass, 2001) 
beskriver känslan av kontrollförlust som en upplevelse av främlingskap inför 
såväl sig själv som sina känslor och handlingar, vilket enligt honom skapar en 
känsla av att världen håller på att försvinna, lösas upp. Främlingsskapet kan 
även ge upphov till en känsla av att de egna handlingarna och tankarna är 
främmande och kontrollerade av andra människor, eller att de till och med är 
någon annans upplevelser (Kimura, 1992, refererat i Sass, 2001). Denna 
beskrivning stämmer väl med intervjupersonernas upplevelse av hur de i 
psykosen förlorar känslan för verkligheten och känner att någon annan styr eller 
kontrollerar deras tankar och handlingar. Kircher och Leube (2003) menar att 
schizofrena psykoser framförallt utgörs av vanföreställningar kring just kontroll. 
De beskriver det som en förlust av kontroll över det ”egna agentskapet”, känslan 
av att vara herre över sin kropp och sina rörelser. Enligt dem genererar denna 
förlustkänsla frågor som: Hur kan vi veta att det är vi själva som rör på vår arm 
när vi inte ser det? I intervjuerna har också flera intervjupersoner beskrivit hur 
de i psykosen ifrågasätter det annars för givet tagna, t ex om det som de känner 
verkligen är deras egna känslor och att deras tankar alltmer upptas av dessa 
frågor.  
 
Det andra temat Utanförskap, utgör den sociala dimensionen i psykosen. 
Intervjupersonerna beskriver hur de i psykosen känner sig utanför den sociala 
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gemenskapen. De kommer inte längre ihåg hur man beter sig i vanliga 
vardagssituationer, de blir misstänksamma mot andra människor och får en 
känsla av att andra vill dem illa. Människor som lever i samma sociala kontext 
har en gemensam beteenderepertoar som intuitivt används i det vardagliga livet. 
Upplevelsen av att världen och människors agerande är möjligt att förutse ger 
en känsla av sammanhang och trygghet i tillvaron. Det gör att vi oftast vet vad 
vi kan förvänta oss av andra människor i olika sammanhang och hur vi ska tolka 
deras beteenden (Stanghellini, 2000; Stanghellini & Ballerini, 2002). I psykosen 
försvinner denna implicita kunskap, det sunda förnuftet och det intuitiva sättet 
att förstå det som sker i omgivningen. Intervjupersonerna beskriver hur de 
glömmer bort hur man ska göra i olika sociala sammanhang. De har också en 
känsla av att andra vet något som de själva inte vet. Detta korresponderar med 
resultatet i Hirschfeldt et als. (2005) undersökning där deltagarna beskriver hur 
de i psykosen inte längre kunde ta sitt dagliga varande i tillvaron för givet och 
att deras vanliga interaktion med världen förändrades. Även Uhlhaas och 
Mishara, (2007) fann att patienterna i psykosen förlorade förmågan att veta hur 
man ska bete sig i olika situationer, det automatiska sättet att tänka och vara i 
världen. I psykosen går också intersubjektiviteten, förmågan att känna in hur 
andra tänker och känner, förlorad vilket gör att andra människors bemötande 
och även det egna förhållningssättet gentemot andra, upplevs som förändrat 
(Davidson et al., 1998; Stanghellini & Ballerini, 2007). Av intervjupersonernas 
berättelser framgår att de inte längre automatiskt kunde interagera med andra 
människor utan fastnade i sina tankar kring hur man ska göra i olika situationer.  
Blankenburg (1971, refererat i Sass, 2001) talar om det schizofrena 
främlingsskapet, en känsla av att stå utanför vanliga sociala konventioner där 
individen känner sig avskärmad, förflyttad bort från känslan av att vara 
förankrad i sig själv och blir en främling också inför sig själv.  
 
 
Det tredje temat Självmedvetandet i psykosen, beskriver intervjupersonernas 
upplevelse av att någonting är på ett sätt som det inte ”skall” vara. De har en 
obestämbar känsla av att någonting är fel, att något är förändrat hos dem. Detta 
stämmer väl med resultatet i Möller och Husbys (2000) undersökning där 
deltagarna beskrev hur de i psykosen upplevde att något kändes fel inom dem, 
men att detta samtidigt var omöjligt att kommunicera. Möller och Husby (2000) 
fann att förändrade upplevelser av sig själv är vanligt förekommande i 
inledningen av psykosen. Enligt dem kan detta tillstånd vara under flera 
månader eller år innan psykosen fördjupas. Flera undersökningar av den 
subjektiva upplevelsen av psykos har också visat att förändringar i upplevelsen 
av sig själv, utgör en viktig del i den psykotiska upplevelsen. (Davidson & 
Stayner 1997; Gee et al. 2003; Hirschfeld et al. 2005; Möller & Husby 2000; 
Roe & Lachman 2005; Uhlhaas & Mishara 2007). Känslan av att något inte 
stämmer skapar även en inre oro som gör att individen på olika sätt 
försöker ”normalisera sig” i psykosen (Sass & Parnas, 2003), vilket stämmer väl 
överens med de här erhållna resultaten. Sass och Parnas (2003) beskriver t ex 
hur psykotiska patienter ibland lyckas minimera sina symtom genom att på olika 
sätt aktivera sig och distrahera sina tankar. Detta sätt att hantera psykosen gör 
att individen tillfälligt kan känna sig som vanligt, samtidigt som det finns en 
risk att psykosen förvärras genom att individen utåt agerar normalt och 
omgivningens reaktioner på att något är fel därmed dröjer längre än nödvändigt 
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(Möller & Husby, 2000). Ett annat sätt att hantera sin oro är att söka svar hos 
andra på vad som är fel. Några intervjupersoner i min undersökning beskriver 
hur de vänder sig till sina närmaste eller till vården med sin oro men att de inte 
får den hjälp de behöver. Möller och Husby (2000) menar att patienternas 
oförmåga att redan i ett tidigt stadium av psykosen, tolka och förmedla sina 
förändrade upplevelser av sig själva, är ett problem både för den psykotiske och 
för omgivningen. Att personer med tidiga psykossymtom inte fångas upp av 
vården indikerar en brist i psykiatrins förmåga att förstå och tolka de tidiga 
symtomen på psykos. Det behövs därför inom psykiatrin en större medvetenhet 
om patienternas svårigheter att förmedla det de känner.  
 
 
Under det fjärde temat, Upplöst tidslighet, beskriver intervjupersonerna hur de 
upplever att världen i psykosen centreras till nuet. Deras strävan framåt, att 
uppnå och förverkliga sina livsmål går förlorad vilket leder till att 
meningsfullheten i tillvaron försvinner. De beskriver hur de slutat skolan, sitt 
arbete och avbrutit andra vardagliga rutiner för att istället vända sitt intresse 
alltmer inåt de egna tankarna, till den egna inre världen. I vår vardag har vi 
normalt olika mål och projekt vi vill genomföra vilket ger oss en drivkraft att 
sträva framåt (Karlsson, 2004). I psykosen går denna drivkraft, 
instrumentaliteten i tillvaron förlorad och gör att man fastnar i nuet. Tidigare 
forskning visar att psykotiska personer tenderar att bli upptagna med egna inre 
idéer och frågor kring det som vanligtvis tas för givet, vilket leder till att de mer 
och mer vänder uppmärksamheten inåt (Möller & Husby, 2000). Denna inre 
upptagenhet kan enligt Möller och Husby (2000) leda till ett magiskt tänkande 
med vanföreställningar och djupa funderingar kring filosofiska och religiösa 
teman som följd. Flera undersökningar rörande den störda tidsuppfattningen i 
samband med schizofreni har genomförts under de senaste decennierna 
(Vogeley & Kupke, 2007). Enligt Vogeley och Kupke (2007) är den subjektiva 
upplevelsen av tid en fundamental del i medvetandet som kan bli ”störd” i t ex 
psykotiska tillstånd genom att upplevelsen av nuet ”tänjs ut”, något som enligt 
dem även har empiriskt stöd i neurovetenskaplig forskning.  
 
 
Att den psykotiska upplevelsen utgör ett klart brott med den alldagliga 
livsvärldsupplevelsen, speglas i samtliga teman. Sass och Parnas (2003) 
beskriver den schizofrena upplevelsen av världen som en förlust av förmågan att 
se saker ur sina rätta perspektiv. De menar att den implicita känslan för vad som 
gäller, vad som är rätt och fel, sannolikt eller inte, går förlorad i psykosen. I 
psykosen försvinner enligt dem den automatiska förförståelsen för hur saker 
hänger ihop, vad känslor, beteenden och händelser betyder i olika sammanhang. 
Världen är inte längre given som en stabil bakgrund till det som upplevs, den är 
inte längre förutsatt vilket stämmer väl med intervjupersonernas berättelser. 
Flera av dem beskriver det som att de i psykosen förlorade sitt ”sunda förnuft”, 
sin förmåga att kritiskt ifrågasätta sina känslor, tankar och upplevelser. 
Förlusten av det sunda förnuftet genomsyrar samtliga teman i undersökningen 
och tycks utgöra en viktig del i psykosen. Enligt Stanghellini (2000) är det 
sunda förnuftet förmågan att intuitivt interagera med andra och att tolka och 
förstå sociala sammanhang. Han menar att förlusten av det sunda förnuftet utgör 
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en fundamental del i psykosen och leder till en känsla av utanförskap, isolering 
och udda beteenden. 
 
 
Validitet och generaliserbarhet 
I min tolkning av intervjupersonernas berättelser har jag inte utgått ifrån någon 
på förhand definierad teori. Jag har istället, i enlighet med fenomenologins 
principer, försökt att göra mig så fri från förutfattade meningar som möjligt. 
Med hjälp av EPP metoden har jag tolkat intervjupersonernas subjektiva 
berättelser om sin psykos och i ljuset av det sammanhang, den kontext som de 
beskriver, försökt att förstå deras upplevelser. Att jag själv inte upplevt någon 
psykos gjorde det svårare för mig att förstå hur tillvaron ter sig i det psykotiska 
tillståndet. Jag har trots det så förutsättningslöst som möjligt, sökt sätta mig in i 
intervjupersonernas upplevelser av sin psykos och kritiskt reflekterat över mina 
tolkningar av deras berättelser. Min förförståelse, den sociala kontext jag lever i 
samt att jag arbetat inom psykiatrin, har rimligtvis påverkat det sätt jag tolkat 
materialet. Det finns alltid en möjlighet att en annan undersökningsledare, med 
andra perspektiv och andra erfarenheter skulle ha tolkat materialet på ett annat 
sätt. För att validera mina resultat har jag regelbundet stämt av mina tolkningar 
av materialet med min handledare G. Karlsson. Att hans tolkningar har god 
överensstämmelse med mina stärker resultatets validitet. I kvalitativa 
undersökningar är det en förutsättning att tolkningarna bildar en logisk, icke 
motsägelsefull helhet så att de validerar varandra enligt ”koherens kriteriet” 
(Kvale, 1997, s215). Rimligheten i varje tolkning bedöms på detta sätt utifrån 
hur väl den passar in i en meningsfull helhet. Tolkningarna bör också kunna 
försvaras med logiskt uppbyggda argument (Karlsson, 1995; Kvale, 1997). I 
resultatet illustreras varje tema av olika citat från intervjuerna, vilket ger läsaren 
en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om tolkningarnas validitet.  
 
Min egen inverkan på intervjupersonerna bör också uppmärksammas. Det 
faktum att jag är psykologstudent, kvinna och även min ålder kan på olika sätt 
ha spelat in i hur intervjupersonerna uppfattade mig och därmed svarade på 
mina frågor. Att berättelserna är retrospektiva och inte givna medan 
intervjupersonerna var psykotiska behöver inte ha en negativ inverkanpå 
validiteten i deras berättelser. I en undersökning Cutting och Dunne (1989) 
kunde deltagarna trots att intervjuerna genomfördes en lång tid efter att de varit 
psykotiska, detaljerat redogöra för sina upplevelser i psykosen och hur de 
påverkat dem. 
 
Då antalet patienter är få bör man ej generalisera undersökningsresultatet till 
populationen psykotiska patienter i stort. Däremot kan man i enlighet med 
kvalitativ generaliserbarhet anta att de teman som den resulterade i kan 
appliceras på liknande situationer och personer som de ursprungligen grundats 
på (Kvale, 1997). Intervjupersonernas olikheter avseende kön, ålder och 
bakgrund ger undersökningen olika subjektiva perspektiv på upplevelsen av 
psykos.  
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Vidare forskning 
Resultatet i denna undersökning visar på individens svårigheter att själv förstå 
och förmedla det som händer med honom i psykosen. Flera intervjupersoner 
beskriver hur de på ett relativt tidigt stadium haft en känsla av att något inte 
stämmer hos dem själva och hur de försökt förmedla detta till andra, såväl 
anhöriga som psykiatrin. En del av dem har trots sina försök att signalera utåt, 
inte fått den hjälp de behöver förrän de gått så djupt in i psykosen att de inte 
längre haft insikt i sina behov. Det har istället varit anhöriga som sett till att de 
fått hjälp. Enligt Cullberg (2003) har omkring hälften av alla 
förstagångsinsjuknade haft symtom ett halvår eller längre och många av dem 
sökt hjälp för detta utan att tillståndet diagnostiserats. Därmed har enligt honom 
viktiga behandlingsmöjligheter gått förlorade och psykosens utstötningseffekter 
blir större än nödvändigt. Att personer med tidiga symtom på psykos inte fångas 
upp av vården tyder på att de kriterier som idag används inom psykiatrin inte är 
tillräckligt finstämda. De kriterier som definierar psykos i t ex DSM IV (1995), 
tycks vara alltför breda för att identifiera individer som riskerar att bli 
psykotiska och det behövs därför nya strategier för att kunna fånga upp och 
hjälpa dessa personer redan på ett tidigt stadium. Möller (2005) menar att tidig 
upptäckt fortfarande handlar om etablerad psykos där de klassiska symtomen på 
psykos identifieras. Han anser att ambitionen istället bör vara att söka identifiera 
typiska symtom redan i ett förstadium (prodromalt) till psykosen. Fördjupade 
intervjuer med personer som har erfarenhet av psykos för att tydligare definiera 
symptom som indikerar ett begynnande psykosutbrott, kan vara en väg att gå. 
Ett annat förslag är att med utgångspunkt i de fyra teman som identifierats i 
denna undersökning, utforma en intervjuguide som skulle kunna användas i 
mötet med personer som kan misstänkas vara psykosnära. Det kan t  ex  vara 
personer som själva söker sig till psykiatrin med diffusa beskrivningar av att må 
dåligt, ha sömnproblem, känna sig konstiga eller annorlunda etc. Genom att 
systematiskt utforska om och hur dessa personers upplevelse av kontroll, 
tidslighet, självmedvetande och utanförskap eventuellt förändrats, skulle 
personer som r i skerar att utveckla psykos förhoppningsvis tidigt kunna 
identifieras och därmed besparas mycket lidande.  
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Bilaga 

 
Intervju mall 

 
 

 
Skulle du inledningsvis vilja berätta lite om dig själv? 
 
 
Hur vill du beskriva det som hände dig? 
 
 
Första tecken?            
 
 
Minns du något utlösande? 
 
 
Vad förändrades och hur?  (t ex. Vardagsrutiner,  Sömn,  Verklighetsuppfattningen) 
 
 
Märkte du själv att du förändrades? Tror du andra märkte det? Hur?  
 
 
Upplevelse? Hur kändes det?  
 
 
Hur upplevde du att andra agerade mot dig?  
  
 
Hur hanterade du det? Vad innebar det för dig?  
 
 
Tidsaspekten, innan vård, varaktighet. 
  
   
Upplevde du någon form av hallucinationer? 
 
  
Något mer du vill berätta kring din upplevelse som inte kommit upp?   
 
 
Om jag kommer på något ytterligare när jag läser igenom materialet, några frågor, eller 
förtydliganden kring det du berättat för mig, är det då ok om jag ringer upp dig?  
 
 
 
 
 


