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Abstract

This paper aims to investigate psychiatrists and philosophers Viktor Emil von Gebsattel's and Karl 

Jasper's views on a phenomenon they describe as depersonalization. The paper analyzes their beliefs 

about the phenomenon, with particular focus on the descriptions in the intersection of philosophy 

and psychiatry. Many modern thinkers are considering depersonalization as a syndrome in need of 

both a psychiatrist and a philosopher to be understood. Depersonalization is defined by Jaspers and 

Gebsattels as phenomenon where the body and the ego is perceived as strange, automatic, 

exogenous and observed from the outside in a compulsive way. Jaspers and Gebsattel views are 

opposed to a biologistic and psychologizing understandinging of mental suffering which was 

common in their time. The thinkers are driven by the ambition of avoiding the reification of the ego 

and mental suffering. In the same time they want to define and determine the dissolved and evasive 

ego as pathological. The paper examines if, and how, they manage to solve this conflict.

Denna uppsats syftar till att undersöka psykiatrikerna och filosoferna Viktor Emil von Gebsattels 

och Karl Jaspers föreställningar om ett psykiskt fenomen de besriver som depersonalisation. 

Uppsatsen analyserar deras respektive föreställningar om fenomenet med särskilt tonvikt på 

skärningspunkter mellan psykiatri och filosofi. Depersonalisation definieras av dessa tänkare som 

att kroppen och jaget upplevs som främmande, automatiskt, externt och iakttaget från utsidan på ett  

tvångsmässigt sätt. Jaspers och Gebsattels föreställningar står i motsättning till ett biologiskt och 

psykologiserande förstående av psykiskt lidande som var vanligt i deras tid. Det finns hos dessa 

tänkare en konflikt mellan att å ena sidan vilja undvika att förtingliga människan och hennes 

lidande till fastställda definitioner, och att å andra sidan betrakta ett upplöst och undflyende jag som 

patologiskt. 
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1. Inledning

Under 1900-talets två första decennier framskred neurovetenskapen snabbt och psykiatrin 

utvecklades drastiskt - perioden blev känd som psykiatrins första biologiska fas1. Det går att se 

likheter med vår egen tids psykiatri och dess biologistiska förhållningssätt till psykiskt lidande.

Psykiatrikerna och filosoferna Viktor Emil von Gebsattel  (1883-1974) och Karl Jaspers (1883-

1969) framlade en psykiatrikritisk hållning och ville erbjuda ett filosofiskt alternativ till vad de  

uppfattade som biologiska, ”hjärnmytologiska” och objektifierande förklaringar av människan, 

vilken de även finner representerade hos psykoanalysens företrädare. Särskilt Jaspers är kritisk mot 

försöken att formulera psykiskt lidande i fastställda definitioner. 

Undersökningsobjektet för denna uppsats är Gebsattels och Jaspers föreställningar om ett fenomen 

de beskriver som depersonalisation. Syftet med uppsatsen är att analysera deras respektive 

föreställningar om detta fenomen med särskilt fokus på beskrivningarna i skärningspunkten mellan 

filosofi och psykiatri. Depersonalisation definieras av dem som att varseblivandet och kroppen 

upplevs främmande, automatiskt, utifrånkommande2  samt att den drabbade iakttar sig själv från 

utsidan på ett tvångsmässigt sätt3. Jag kommer även undersöka deras föreställningar om något de 

beskriver som ett förfrämligande av den sinnliga världen, vilket är snarlikt depersonalisation – de 

drabbade upplever sig vara fjärran från verkligheten, den egna rösten låter främmande4 och man 

känner sig förändrad, mekanisk, anonym.5 Det är deras syn på båda dessa erfarenheter, dels 

kluvenheten och distansen till det egna jaget, dels förfrämligandet av världen, som kommer att  

undersökas.

Depersonalisation aktualiserar frågor om friskt och sjukt: är det patologiskt att ifrågasätta 

verklighetens och den egna kroppens existens? Det tycks som att Jaspers och Gebsattels dubbla 

utgångspunkter i psykiatrin och filosofin ger dem en ambivalent hållning till patienternas tillstånd.  

Den erfarenhet de försöker fånga in är ogripbar och svår att formulera i ord, därför blir frågor kring 

ord och beteckningar och eventuella tolkningar av fenomenet centrala i min uppsats. Kan dessa 

1 Paolo Fusar-Poli, ”One century of Allgemeine Psychopathologie (1913-2013) by Karl Jaspers”, Schizophrenia 
Bulletin,  2013:39:2, s. 268-269.

2 Karl Jaspers, Allgemeine Psychophatologie, Springer Verlag (Berlin 1953) s. 101. ”Wenn diese psychischen 
Elemente auftreten mit dem Bewußtsein, nicht die meinigen, mir fremd, automatisch, aus sich selbst, von 
anderswoher vollzogen zu sein, so nennt man diese Phänomene Depersonalisationserscheinungen.”

3  Viktor Emil von Gebsattel, Prolegomena einer medizinischen Anthropologie - Ausgewählte Aufsätze, Springer Verlag 
(Berlin 1954) s. 38. ”Spaltung des Selbst in ein beobachtendes und ein beobachtetes Ich, die nicht zueinanderes 
hinkönnen, die sich nicht in einem einheintlichen Vollzug vereinigen lassen.”

4 Jaspers 1953, s. 54. ”Alle Gegenstände scheinen in unendliche Ferne zu rücken (nicht zu verwechseln mit 
leibhaftigen Entfernungstäuschen) die eigene Stimme scheint ins Unendliche zu verklingen, die Kranken meinen 
darum, von anderen gar nicht mehr gehört zu werden. Sie fühlen, als ob sie fern von aller Wirklichkeit, in 
Weltenräumen in entsetzlicher Isolerung entschwebten.”

5  Ibid, s. 102.”Bei leichten Graden des Phänomens kommens sich die Kranken selber fremd vor. Sie fühlen sich 
verändert, so anders, so mechanisch. Sie sprechen bildlich von Dämmerzustand, sagen, sie seien nicht auf natürliche  
Weise sie selbst. Amiel schildert in seinen Tagebüchern: ”Ich fühle mich namenlos, unpersönlich, den Blick Starr,  
wie eines Toten, den Geist vage und allgemein, wie das Nichts oder das Absolute. (…) Kranke sagen: Ich bin nur  
eine Maschine, nur ein Automat.” 



tänkare samtidigt ställa sig kritiska till ett språkligt förtingligande av psykiskt lidande och samtidigt  

sträva efter att skapa greppbara och allmängiltiga begrepp för det? 

1.1. Uppsatsens syfte och centrala frågeställningar

Ett syfte med uppsatsen är att avgöra om de anser att depersonalisation är att betrakta som 

patologisk eller som en ontologisk kategori. Dessa tänkare undviker psykologiserande och 

biologistiska förklaringar och bortser även helt från att tala om tillståndet som en yttring av sociala  

omständigheter. Ett annat syfte med uppsatsen är att förstå deras syn på fenomenet i ljuset av 

dåtidens idéer, men även i förhållande till deras egna religiösa och politiska värderingar. 

I den moderna diagnosmanualen DSM-IV finns en diagnos med namnet depersonalisation och 

symtomkriterier snarlika de som Jaspers och Gebsattel uppger. Diagnosen öppnar sig mot filosofin. 

Den amerikanska psykiatrikern Elena Bezzubova som har behandlat patienter med depersonalisation 

i över tjugo år. I journalisten Jeffrey Abugels bok Stranger to myself uttalar hon sig om tillståndet:

Depersonalization is not only a psyhopathological phenomenon but a kind of ontological mystery or 

nosological paradox. Noticing it requieres the observational capacity of an experienced physician, or a natural 

scientist, and understanding it takes the reflexive capacity of the refined philosopher.6

Karl Jaspers var en inflytelserik psykiatriker och existensfilosof. Han anses ha varit pionjär inom 

den moderna deskriptiva psykopatologin, där psykiatrikern definierar och beskriver patienternas 

symptom utifrån det han eller hon ser och hör, utan att luta sig på teorier om symptom, orsaker eller  

syften.7 I sin bok Allgemeine Psychopathologie (1913) kombinerar han sin deskriptiva metod med 

existentiella betraktelser över människans grundläggande villkor, ändlighet och outtömlighet. 

Viktor Emil von Gebsattel var psykiatriker och filosof8 och ställde sig kritisk till sin tids syn på 

psykisk ohälsa. Han ansåg att samtidens psykiatri och psykoanalys försökte systematisera 

människan som ett själlöst objekt för en vetenskaplig blick. Med sin ”antropologiska medicin” ville 

han införa ett motsatt synsätt på psykiskt lidande, däribland depersonalisation. 

Dessa två tänkare är relevanta på grund av sin dubbla utgångspunkt i filosofin och psykiatrin: de 

tillför ett kombinerat filosofiskt och psykiatriskt perspektiv på en erfarenhet som flera moderna 

forskare anser är i behov av en psykiatriker och filosof för att förstås. Det primära syftet med 

undersökningen är att utröna hur dessa tänkare konceptualiserade depersonalisation som filosofiskt 

betydelsefullt. Jag vill betona att jag inte själv tar ställning i frågan om detta tillstånd är ett  

universellt fenomen.  Jag instämmer med den ståndpunkt som uttrycks av medicinhistorikern Maria 

6 Elena Bezzubova i Jeffrey Abugels Stranger to myself – Inside depersonalization: the hidden epidemic, John Roads 
publishing (Virgina 2010), s. 107.

7 Neel Burton, Psychiatry, Blackwell publishing (Oxford 2006) s. 11.
8 Jos V. M. Welie, ”Viktor Emil von Gebsattel and the doctor-patient relationship”, Theoretical medicine 1995:16:1, s. 

41.



Björk - historikern skall utreda hur sjukdomsdiskurser fungerar, inte agera ”domare” eller 

”avslöjare” av sjukdomar.9 Detta är inte oproblematiskt; som den danske psykiatriforskaren Mikkel 

Borch-Jacobsen (mest känd för sin starka kritik av psykoanalysen) har skrivit så ”avslöjas” eller 

”upptäcks” inte patientens tillstånd av läkaren och patienten: dessa deltar i produktionen av 

tillståndet. Det är med andra ord ingen objektiv verklighet jag tror mig undersöka utan tänkarnas 

beskrivningar av ett fenomen. Jag menar inte heller att det som DSM-IV idag kallar 

depersonalisation är synonymt med det som Jaspers och Gebsattel beskriver som depersonalisation. 

Jag vill visa på att det finns en relevans i att undersöka hur psykiatrin patologiserar ett jag som 

upplevs främmande och overkligt, medan existensfilosofin traditionellt beskriver det som en neutral  

erfarenhet. 10 Jag vill belysa Gebsattels och Jaspers ambivalens inför detta. 

Min undersökning fokuserar på beteckningen depersonalisation men även sådant som liknar detta 

men har andra beteckningar.  Det är inte självklart hur man skriver historien om detta. Gränserna 

mellan olika tillstånd och begrepp är flytande och de drabbade beskriver upplevelserna poetiskt och 

metaforiskt. En viktig aspekt av det här ämnet är språket och vilka ord som används. Jaspers 

använder en deskriptiv metod men vill samtidigt undvika att fastställa människan och hennes 

lidande i definitiva former. Han betonar det godtyckliga i uppdelningen mellan sjukt och friskt och 

menar att det vi kallar sjukt kan vara en ”filosofisk erfarenhet”.   

De centrala frågeställningar jag kommer att arbeta med är således:

Jaspers och Gebsattel drivs av en ambition att förstå människan som ett ofastställbart, svårgripligt 

och dunkelt fenomen. Om de trots detta ser det upplösta och oenhetliga jaget som något patologiskt,  

hur går det ihop?

Vad innebär enligt dem en existensfilosofisk förståelse av psykisk sjukdom?

Gebsattel tycks se depersonalisation som en konsekvens av människans existentiella tomhet och 

avgrundlighet. Hur kommer han fram till att denna förklaringsmodell är rimligare än sociala,  

psykologiserande och biologistiska förklaringsmodeller?

1.2. Hypotes
En primär hypotes är att de existensfilosofiska perspektiv Jaspers och Gebsattel använder för att 

förstå psykiskt lidande neutraliserar det som psykiatrin ansåg sjukt och definierar det till en 

ickepatologisk erfarenhet. En annan hypotes är att de vill analysera ”abnorma” psykiska tillstånd 

9 Maria Björk, Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980, Uppsala universitet, 
(Uppsala 2011) s. 17.

10 Den typ av självförfrämligande och overklighetskänslor jag fokuserar på har tematiserats som en intressant  
filosofisk erfarenhet av filosofer som Renée Descartes, Ludwig Wittgenstein, Jean-Paul Sartre och William James, 
enligt psykologen Andrew Apter i ”Depersonalization, the experience of prosthesis, and our cosmic insignificance: The  
experimental phenomenology of an altered state” Philosophical Psychology, 1992 5:3, s. 258 ff.



med ett perspektiv som både sträcker sig bortom det psykologiserande och det biologiserande. Jag 

tänker mig att de strävar efter ett förstående som når bortom individuella psykologiska 

orsaksamband, istället vill de se sjukliga psykiska tillstånd som kommande ur något underliggande 

universellt i det mänskliga, vilket de ser som mer relevant att studera än patientens sociala  

bakgrund, kön, ålder, livssituation och historia. 

I skärningspunkten mellan existentialism och psykiatri verkar finnas en intressant spänning mellan 

synen på psykisk sjukdom som en objektiv realitet, och som något ofastställbart som måste tolkas 

med hänsyn till dess subjektiva mening. Patienternas främlingskap inför sig själva får dem att ställa 

filosofiskt relevanta frågor: Hur kan man vara sig själv men känna sig som någon annan, vad är en 

person, hur kan något vara verkligt men kännas overkligt? Patienterna säger något som låter sig 

formuleras i filosofiska termer. En annan hypotes är att Gebsattel och Jaspers anser psykiska 

sjukdomar och gränstillstånd härröra ur människans existentiella villkor; hennes outtömlighet,  

tomhet och ändlighet. 

1.3. Material och avgränsningar 

Eftersom det är beröringspunkterna mellan filosofi och psykiatri som är relevanta för mina 

frågeställningar kommer jag främst använda mig av Jaspers psykiatriska verk Allgemeine  

Psychophatologie, i vilken han kombinerar filosofiska och psykiatriska synvinklar: det är en 

vetenskaplig och filosofisk bok i ett.11  Gebsattels artikel ”Zur Frage der Depersonalisation” 

publiceras första gången 1937 och ges ut i ny utgåva 1954 i Prolegomena einer medizinischen  

Anthropologie. Dessa verk har jag valt eftersom de erbjuder de tydligaste exemplen på det jag vill 

undersöka.

Jaspers kommenterar Gebsattel i senare versioner av Allgemeine Psychophatologie, vilket 

underlättar jämförelser. Jag kommer inte att titta närmare på Jaspers renodlat existensfilosofiska 

verk eftersom det är hans kombinerande av filosofi och psykiatri som är mitt undersökningsobjekt. 

I en uppsats där det filosofiska tankegodset är stort är det inte självklart vilka filosofiska 

tankeströmningar och idéer behöver klargöras: den typ av självförfrämligande och 

overklighetskänslor jag fokuserar på har enligt Andrew Apter tematiserats av tänkare sedan 

Descartes12 och det vore omöjligt att ge en heltäckande bild. Vissa filosofiska idéer har gjort särskilt  

stort avtryck på Jaspers och Gebsattel. Descartes är avgörande för Jaspers teoretiserande av vad det 

innebär att känna sig verklig, Heideggers och Binswangers idéer genomsyrar Gebsattels språk vilket 

för den oinvigde kanske kan uppfattas dunkelt och fyllt av gåtfulla neologismer.  Begreppet 

11 Knut Eming, Thomas Fuchs, Karl jaspers – Philosophie und Psychopathologie, Universitetsverlag Winter 

(Heidelberg 2008) s. 12.

12 Apter 1992, s. 258.



förfrämligande (Entfremdung) är så betydelsefullt för Jaspers att jag kontextualiserar och diskuterar 

det i ett avsnitt. 

Mitt undersökningskapitel är uppdelat i avsnitt som lyfter fram centrala aspekter av tänkarnas 

konceptualiserande av tillståndet: verklighet, självmedvetande, inlevelse, tomhet och avgrund.

Jag har valt dessa tänkare eftersom de kombinerar psykiatri och filosofi och jag fokuserar på den 

tematiken snarare än på hela deras intellektuella projekt. De tänkare jag valt är relevanta eftersom 

deras perspektiv inte uttryckts av andra med bakgrund inom både filosofin och psykiatrin. Hos båda 

dessa tänkare är kontaktpunkterna mellan psykiatri och existentiell filosofi större än hos andra i 

tiden närliggande psykiatriker. Jag har också valt dem för att de visar en för min frågeställning 

angelägen ambivalens till jagproblematik och jagupplösningskänslor. De bidrar dessutom med olika 

ingångspunkter och intresseområden. Jaspers har ett deskriptivt perspektiv som är orienterat kring 

sjukdomarnas yttringar medan Gebsattel har ha ambitionen att avslöja det dolda, underliggande 

väsen som han tror göms bakom deras yttringar.

Jaspers första version av Allgemeine Psychopathologie utkom 1913 medan Gebsattels Zur Frage 

der Depersonalisation kom 1937 och utgavs i uppdaterad version 1954 i samlingsverket 

Prolegomena einer medizinischen Anthropologie. 13

Det finns inga andra samtida filosofiskt orienterade psykiatriker som skrivit utförligt om 

depersonalisation och konceptualiserar det subjektfilosofiskt.  Med tanke på att psykologin uppstått 

ur filosofi finns ett behov av forskning kring kontaktpunkterna mellan disciplinerna under 1900-

talet. Det finns en kulturell relevans i att undersöka hur man tolkat ovanliga psykiska fenomen på 

andra sätt än idag, eftersom det kan visa på att psykiatrins tolkningsmodeller inte är objektiva 

faktum utan produkter av sin tids syn på normalitet. Som psykiatriforskaren Jennifer Radden har 

visat finns det en relevans i problematiserarande av synen på psykisk sjukdom som ett objektivt 

faktum. Radden menar att:

If the diagnostic judgment of mental illness is an evaluation – an expression of our values – rather than 

simply a description of the facts, then mental illness cannot be of objective matter; it cannot be a feature of 

the fabric of the world, independent of our own perspective.14

13 Fram till 1960 utkom åtta nya utgåvor av Allgemeine Psychopathologie eftersom Jaspers ville lägga till  nyvunna 

insikter. 1959 översattes den till engelska och var då nästan 400 sidor tjockare än originalutgåvan från 1913. Gebsattel  

reviderade sin text om depersonalisation och den slutgiltiga versionen utkom 1954. Det kan bli problematiskt att 

jämföra texter som utkommer med fyrtio års mellanrum, därför använder jag främst 1953 års utgåva av Allgemeine 

Psychopathologie och 1954 års utgåva av Gebsattels bok, med vissa tillbakablickar på originalutgåvan av Jaspers bok 

eftersom det kan ha uppstått intressanta skillnader under fyrtio års tid. Jaspers förstående av subjektivitet genomgår 

betydande förändringar från 1913 till 1953. 

14 Jennifer Radden, The philosophy of psychiatry, Oxford Scholarship Online 2009, s. 194.



1.4. Teori och metod 

Det här är en komparativ studie av Gebsattels och Jaspers föreställningar om själv- och 

världsförfrämligande och hur de förklarar tillståndet. Det är alltså deras syn på ett fenomen, inte ett  

begrepp, som står i centrum i uppsatsen. Den kommer även att kontextualisera tankeströmningarna 

som präglade tänkarnas begreppsanvändning och visa hur de påverkade varandra. Att använda 

denna komparativa metod är ett utmärkt sätt att lyfta fram det specifika i någons tänkande. 

Denna komparativa metod syftar också till att ge inblick i hur de olika tanketraditioner de präglas av  

(Diltheysk hermeneutik, kristen antropologisk psykiatri) får deras psykiatriska metoder och 

perspektiv att skilja sig på ett betydande sätt. Detta kan ge inblick i den roll tankesammanhang och 

idéhistoriska kontexter har i konstruerandet av psykiatriska praktiker och sjukdomsdiskurser. 

Det är inte är symtomen och upplevelserna som är mitt studieobjekt utan de båda tänkarnas texter 

och idéer. Depersonalisation är det ord Jaspers och Gebsattel utgår från i sin behandling av det 

fenomen jag vill undersöka, därför utgår jag främst från detta ord. Det är lätt att falla i den 

universalistiska fällan och beskriva depersonalisation som ett allmängiltigt fenomen. Som Borch-

Jacobsen skriver så kan vi inte föreställa oss mentala ohälsotillstånd som ting vi kan studera från 

utsidan, som existerar oberoende av läkare och patienter; när antidepressiva slog igenom under 

1980-talet bidrog de till att skapa diagnosen depression, menar han. Borch-Jacobsen skriver att 

medan en sjukdom som syfilis alltid yttrar sig med samma psykiska, neurologiska och fysiska 

symtom oavsett tid, är psykiatriska tillstånd växlande och ostadiga. Ett exempel på detta är hysteri,  

ett ord som används om många skilda tillstånd, exempelvis andningssvårigheterna och hos kvinnor 

på 1700-talet och Freuds patienter med fobier och nervsmärtor.  Här har vi inte att göra med ett och 

samma problem, menar Borch-Jacobsen, utan 

 with an array of ‘transient mental illnesses’, to use Ian Hacking’s (1998) term, all of which are born, 

evolve and disappear in accordance with very specific local and historical conditions. 15

I den kontext Gebsattel verkade – den antropologiska filosofin i Tyskland på 1930-talet -  menade 

många tänkare att traditioners och auktoriteters fall och rationaliseringen av världen hade fördrivit  

människan bort från hennes naturliga plats i världen och berövat henne vissheten om vem hon är.16 

De sökte hängivet efter ett sätt att definiera människan och återupprätta den enhetlighet de tänkte  

sig att hon förlorat.  Med detta i åtanke är det inte oväntat att Gebsattel patologiserar det kluvna 

jaget.  Det är möjligt att det som Jaspers benämner som depersonalisation 1913 är något helt annat 

än det Gebsattel refererar till 1937, eller att det som vi idag talar om som depersonalisation inte är 

15 Mikkel Borch-Jacobsen, ”Making psychiatric history: madness as folie á plusieurs”, History of the human sciences,  
2001:14:19, s. 21.

16 Vida Pasevich, ”Hans Blumenbergs' Philosophical Anthropology: after Heidegger and Cassirer”,  Journal of the 
history of Philosophy, 2008:46:3, s. 427.



exakt det samma som Gebsattel och Jaspers avser. DSM:s definition av depersonalisation är 

uppdaterad efter samtiden och utvecklad som stöd för klinisk praktik och diagnosticering. Detta är 

på ett sätt väldigt problematiskt eftersom inga begrepp är beständiga och begrepp endast får sin 

innebörd genom en lokaliserad användning och kontext. Det är möjligt att det jag undersöker som 

depersonalisation kan ha en helt annan definition, kanske är ett helt annat tillstånd, än det som 60 år  

senare definieras i DSM. Jag vill nämna DSM för att visa att det idag finns en diagnos med 

overklighetskänslor, jag- och världsförfrämligande som kriterium, och att man fortfarande kallar det  

för depersonalisation; det är ett sätt vi idag pratar om sådana erfarenheter. 

1.5. Disposition

I den historiska bakgrunden kontextualiseras historiska förhållanden och filosofiska begrepp som är 

viktiga för förståelsen av den mer analytiska delen i min uppsats. Denna historiska bakgrund inleds 

med en övergripande bakgrund av psykologins och psykiatrins förhållningssätt till depersonalisation 

från 1870-talet fram till Jaspers och Gebsattels verksamma år. Denna blir centrerad kring ordet 

depersonalisation eftersom det knyter samman de fenomen jag intresserar mig för. 

I avsnitt två tecknas en bakgrund till de filosofiska strömningar som präglade tänkarnas 

begreppsanvändning. Jag har upplåtit stort utrymme till att undersöka Jaspers metod eftersom 

metoden avslöjar flera viktiga filosofiska ställningstaganden som ligger till grund för hans 

förhållningssätt till depersonalisation. 

Psykiatrikernas tankar är placerade jämte varandra. Detta kan tyckas splittrat men låter kontraster  

och likheter framträda tydligare. 

1.6. Forskningsläge

Det finns historisk forskning kring hur depersonalisationsdiagnosen uppstod i psykiatrin, men det 

saknas historiska studier som undersöker filosofins förhållningssätt till tillståndet.  Bland verk med 

historiska ingångar kan nämnas medicinhistorikern Berrios ”Phenomenology, psychopathology and 

Jaspers: a conceptual history” ur History of Psychiatry III (1995). Psykologen Andrew Apters 

artikel ”Depersonalization, the experience of prosthesis, and our cosmic insignificance” (1992) har 

belyst Renée Descartes, Ludwig Wittgensteins, Jean-Paul Sartres och William James 

konceptualiserande av depersonalisation som en filosofiskt värdefull erfarenhet. 1949 höll den 

brittiske psykiatrikern Aubrey Lewis ett föredrag där han argumenterar för att 

depersonalisationserfarenheter är ett förråd fyllt med information rörande problemen med den 

cartesianska dualismen, objektiviteten och självets existens, och att vissa filosofiska argument inte 

är något annat än produkter av sådana upplevelser, precis som en hallucination kan vara produkten 



av en celebral förändring.17 Hans reflektioner kring psykiatrins och filosofins skärningspunkter 

återfinns i hans artikel ”Philosophy and psychiatry” i Philosophy, (1949:24) s. 99-120.

2002 publicerade de svenska filosoferna Susanna Radovic och Filip Radovic artikeln ”Feelings of 

Unreality: A Conceptual and Phenomenological Analysis of the Language of Depersonalization” där 

de gör en fenomenologisk analys av det språk patienter använder när de pratar om depersonalisation 

i svenska psykiatriska handböcker utkomna efter 1954.18 I Stranger to myself (Jeffrey Abugel, 

Virgina 2010) och Feeling Unreal (Jeffrey Abugel och Daphne Simeon, Oxford 2006) diskuteras 

skönlitterära och filosofiska verk i vilka de anser depersonalisation tematiseras, bland annat Sartres 

bok Äcklet. Här är det viktigt att skilja på ord och begrepp: ordet depersonalisation förekommer inte 

i Sartres bok. Här är det snarare begreppet depersonalisation som Abugel och Simeon anser 

tematiseras; attacker av overklighetskänslor, världs- och självförfrämligande. 

Eftersom det är ett fenomen och inte ett begrepp jag utgår från i min uppsats blir det otillräckligt att  

endast inrikta sig på begreppet. Det skulle kunna finnas forskning på det som ordet 

depersonalisation betecknar, overklighetskänslor och jagförfrämligande kan rimligen ha kallats vid 

andra namn än depersonalisation. Variationer på begreppet Entfremdung används av Gebsattel och 

Jaspers  när de beskriver själv- och världsförfrämligande, därför har jag genomsökt vilken historisk 

forskning som gjorts på ”Entfremdung” i psykiatrisk kontext. I psykiatrikern Mauricio Sierras 

Depersonalization: A new look on a neglected syndrome från 2009 ges en kort historisk bakgrund 

till ”entfremdung der Wahrnehmungswelt” och depersonalisation.  Olli-Pekka Moisios ”What it 

means to be a stranger to oneself” från 2009 ger en kort översikt av några västerländska tänkares 

konceptualiserande av självförfrämligande. Ordet Entfremdung har använts i många betydelser 

inom filosofin, där Hegels, Feuerbachs och Marx kanske är den mest kända. Inom psykiatrin har 

begreppet i början av 1900-talet en helt annan innebörd.

I flera av de ovan nämnda böckerna och texterna omnämns Jaspers teorier om depersonalisation. I 

Alfred Krauss artikel ”Melancholic depersonalisation” ges en kort bakgrund till Gebsattel och den 

antropologiska psykiatrins föreställning om olika typer av nedstämdhet som en form av 

depersonalisation.19  Det finns ingen forskning som tittat på hur psykiatriker under första halvan av 

1900-talet använder filosofiska perspektiv för att tolka depersonalisation.

2. Bakgrundsteckning till uppsatsens centrala teman

17 Apter 1992, 258.
18 Filip Radovic och Susanna Radovic, ”Feelings of Unreality: A Conceptual and Phenomenological Analysis of the 
Language of Depersonalization” Philosophy, Psychiatry, Psychology, 2002:9:3.
19 Afred Krauss, ”Melancholic depersonalisation”, Rivista compendre 2008, s. 244 f.



I min bakgrund ger jag exempel på hur psykiatrin och filosofin tolkat främlingskap inför självet. Att 

teckna en heltäckande historisk bakgrund vore ogörligt. Jag har lagt tyngdpunkten på hur det 

fenomen jag studerar har betraktats av tänkare i de två kontexterna, och i vilka kontexter fenomenet 

har undersökts; var det haft sin viktigaste hemort. Min historieskrivning utgår inte från 

benämningen depersonalisation utan från fenomenet främlingskap inför världen och självet.  Att 

ordet depersonalisation förekommer frekvent i min bakgrund beror på att det fenomen jag 

intresserar mig för främst beskrivs med detta ord i den kontext där Gebsattel och Jaspers var 

verksamma och att de själva använder ordet.

2.1. Psykiatrins syn på depersonalisation och självförfrämligande 

Under 1700-talet lanserade den tyske läkaren Johann Christian Reil begreppet allmänkänsla 

(Gemeingefühl) för förnimmelsen av en normalt fungerande kropp.20 Begreppet betecknar känslan 

av att vara centrerad i sitt eget jag, vilken kunde störas av sjukdomar och att nervsystemet gav 

information till hjärnan.  Reil introducerade en särskild klass av lidanden som kännetecknades av 

störningar i kroppsuppfattningen. Det rörde sig om typiska hypokondriska tillstånd, som 

upplevelsen av att vara gjord av glas och en overklighetskänsla i den egna kroppen. På 1870-talet 

mötte den ungerska läkaren Maurice Krishaber patienter som inte kände igen sig själva och tyckte 

sig ha förlorat medvetenheten om att de fanns till. Han drog slutsatsen att patologiska förändringar 

av sinnesapparaten kunde leda till känslor av främlingskap inför självet.  I det sena 1800-talets 

medicin och kulturanalys blev begreppet allmänkänsla centralt. Psykologen Theodüle Ribot 

hävdade i sin inflytelserika skrift Le maladies de la personnalité (1885) att personligheten fanns i 

de budskap som kroppen sände och förklarade personlighetsstörningar med att kroppen saknade 

allmänkänsla.21 Gebsattels filosofi kan ses som en motreaktion på psykiatrins biologistiska 

föreställning om personlighetsstörningar och overklighetskänslor som kroppsligt orsakade defekter. 

Han vill hitta deras orsak i tillvarons själsliga domäner.

Tout m'est étrange: je puis être en dehors de mon corps et de mon individu: je suis dépersonnalisé, 

détaché, envolé. 

(Allt är mig främmande: det är som om jag vore utanför min kropp och min individualitet: 

jag är depersonaliserad, lossnad, bortflugen.) 22 

I sin postumt utgivna dagbok skildrar den schweiziske filosofiprofessorn Henri Frédéric Amiel 

(1821-1889) upplevelser av att känna sig främmande inför sin egen kropp och världen omkring sig. 

20 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal - Sex essäer om kropp, historia och kultur, Norstedts (Stockholm 1997) s. 
131.

21 Johannisson 1997, s. 131.
22 Henri Frederic Amiel, Journal intime, volym 12, Editions de l'Age d'homme (Lausanne 1994(1883-1884)),  s. 532.



Han har en känsla av att jaget och världen inte har någon substans.  Religionen styrker hans idé om 

att världen är overklig och flyktig, en slags slöja som skymmer Gud. Befriad från jagets snäva filter 

upplever han sig få inblick i en mer sann verklighet, tidlös och befriad från subjektivitet.23  Några 

stycken senare tillägger han att hans mentala transformation är en filosofisk upplevelse. Den nutida 

psykiatrikern Mauricio Sierra påpekar att en kontextualiserad läsning av Amiel gör det svårt att säga 

om han skildrade en fullskalig depersonalisationsupplevelse eller en metafor.24 

1898 intresserade sig den franska psykologen och filosofen Ludovic Dugas för Amiels 

dagboksanteckningar om sitt upplösta jag. I sin Revue philosophique benämnde han Amiels tillstånd 

som depersonalisation. Han definierade det som det tillstånd då jaget (le moi) känner sina 

handlingar undfly kontroll och blir främmande.25

1903 inkluderar den franska psykiatrikern Pierre Janet ett helt kapitel om ”le sense 

dépersonnalisation de compléte” i sin Les Obsessions et la psychasthenie. Han ser fenomenet som 

en form av psykasteni och som en ”sense d'incomplitude”: den depersonaliserade uppfattar sig som 

en ofullständig, oförverkligad person.26  

Begreppet ”entfremdung der Wahrnehmungselt” var inte något som Jaspers uppfann själv, utan ett 

vedertaget begrepp i dåtidens psykiatri. 1907 skriver den tyske psykiatrikern och filosofen 

Konstantin Österreich i Die Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonnalisation in  

der Psychasthenie: ein Beitrag zur Gefühlspsychologie att depersonalisation och entfremdung der 

Wahrnehungswelt hänger ihop och grundar sig i en hämning hämning av affekter, vilket leder till en 

reduktion av självmedvetenhet och känslan av att vara ett själv.27  

I novellen Hjärnor från 1914 skildrar den tyske läkaren och författaren Gottfried Benn starka 

upplevelser av att inte hänga samman. Han verkar i en tid då vetenskapliga upptäckter, urbanisering 

och industrialisering har fördrivit människan från hennes centrum i världen.

”Något försvagar mig från ovan. Jag har inte längre något fäste innanför mina ögon. Rummet häver sig ändlöst:  

en gång flöt det lika fullt på samma ställe. Sönderfallen är den bark som bar mig.”28

1922 försöker han få sina självförfrämligande upplevelser förklarade av psykiatrin och upptäcker att 

de sammanfaller med tillstånden depersonalisation och Entfremdung der Wahrnehmungswelt.29 

23 Daphne Simeon, Jeffrey Abugel: Feeling Unreal, Oxford University Press (Oxford 2006)  s. 130 f.
24 Mauricio Sierra, Depersonalization: A New Look at a Neglected Syndrome, Cambridge medicine (Cambridge 2009), 

s. 9.
25 Simeon & Abugel 2006, s. 51.
26 Sierra 2009, s. 16.

27 Ibid, s. 14.
28  Gottfried Benn, Gehirne, Kurt Wolff Verlag (Leipzig 1916) s. 5 ”Es schwächt mich etwas von oben. Ich habe 

keinen Halt mehr hinter den Augen. Der Raum wogt so endlos; einst floß er doch auf eine Stelle. Zerfallen ist Rinde,  
die mich trug.”

29 Christoff Goddemeier, ”Fanatismus zur Transzendenz - Am 7. Juli 1956 starb der Dichter und Arzt Gottfried Benn.”  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 2007:59:2, s. 176.



På 1930-talet een medicinsk lärobok (Modern Clinical Psychiatry) för första gången 

depersonalisation och slog fast att syndromet kunde vara en reaktion på långvarig stress eller svår 

chock, och att tillståndet oftast uppträder hos intelligenta, sensibla, inåtvända och drömmande 

personer. Boken poängterade att syndromet tillhörde andra neurotiska och psykotiska tillstånd och 

ofta förekom hos kvinnor i puberteten.30

1912 skriver Sigmund Freud om neuroserna som filosoferandets omedvetna grund.31  I ”Eine 

Erinnerungsstörung auf der Akropolis” (1936) skriver han om overklighetskänslorna han drabbas av 

när ser Akropolis för första gången. Han beskriver dem som ”Entfremdung”, vilket han menar 

överensstämmer med ”Depersonalisationen” och ”Derealization”.32 Litteraturforskaren Louis Vax 

har påpekat att det finns starka likheter med det Jaspers pratar om som Entfremdung der 

Wahrnemungswelt och Freuds och Heideggers begrepp ”det kusliga” (das unheimliche).33 

1952 kom den första utgåvan av Diagnostic Manual for Psychiatric Disorders, DSM-I.34 Den 

beskrev depersonalisation som en dissociativ reaktion i kategorin psykoneurotiska störningar.  I den 

senaste versionen, DSM-IV, finns diagnosen med namnet depersonalisation kvar och är listad under 

dissociativa störningar. Där beskrivs den som

”an alteration in the perception or experience of the self so that one feels detached from and as if  

one is an outside observer of one’s mental processes or body”.

Psykiatrikern och forskaren Mauricio Sierra konstaterar att störningen ofta ackompanjeras av 

klagomål om att livet känns som ett skådespel där man bara är betraktare.35 Personer som uppvisar 

depersonalisation känner sig främmande inför den egna personen och det egna jaget. Även tankar 

och de direkta intryck som personen har av aktuella ting i omvärlden kan upplevas som främmande 

och drömlika.36

30 Simeon & Abugel 2006, s. 12.
31 Apter 1992, s. 258.
32  Den typen av erfarenheter förekommer ofta hos friska psyken, menar Freud. Han ser overklighetskänslorna som en  
slags personlighetsklyvning kommen av ambivalent glädje och skuld över att ha rest längre än vad fadern någonsin  
gjorde.Sigmund Freud,  ”Eine Erinnerungsstörung auf der  Akropolis”,  i  Almanach der  Psychoanalyse, 1937, (Wien 
1936) s. 9-21. ”Man beobachtet sie in zweierlei Formen; entweder erscheint uns ein Stück der Realität als fremd oder 
ein  Stück  des  eigenen  Ichs.  In  letzterem  Fall  spricht  man  von  »Depersonalisation«;  Entfremdungen  und 
Depersonalisationen gehören innig zusammen. ”Es muß so sein, daß sich an die Befriedigung, es so weit gebracht zu 
haben, ein Schuldgefühl knüpft; es ist etwas dabei, was unrecht, was von alters her verboten ist.”
33 Anneleen Maschlein, The unconcept, Suny Press (State Univ of New York Press 2011) s. 63. I artikeln ”Das

unheimliche” eller på svenska ”Det kusliga” (1919) argumenterar Freud  för att i allt vi upplever som kusligt
(Unheimliche) finns det något fundamentalt välbekant (heimlich). Detta välbekanta är den förbjudna del i oss som vi
skyddar från världen utanför.

34 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, är en diagnostisk och statistisk handbok om psykiska 
störningar. Den av American Psychiatric Association antagna och för officiellt bruk i USA föreskrivna klassificeringen 
av psykiska handikapp, besvär och sjukdomstillstånd. Den används också allmänt i forskningsrapporter och 
vetenskapliga artiklar. År 1952 kom den första DSM. DSM-III och DSM-IV skilde sig från tidigare indelningar och 
beskrivningar av psykiska störningar i flera avseenden. 
35 Nick Medford & Mauricio Sierra, ”Understanding and treating depersonalization disorder”, Advances in psychiatric  

treatment (2005:11:2) s. 93.
36 Henry Egidius, Natur & Kulturs psykologilexikon, Natur & Kultur (Stockholm 2008): Depersonalisation.

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Diagnos


2.2. Filosofi och psykiatri 

Gebsattel och Jaspers blandar sina deskriptiva psykiatriska skrifter med reflektioner kring 

verklighetens natur och människans avgrundlighet och omätbarhet. De är färgade av en existentiell 

tanketradition som försöker formulera människans existentiella villkor och har rötter i Blaise Pascal  

(1623-1662), Sören Kierkegaard (1813-1855) och Friedrich Nietzsche (1844-1900). Det finns en 

markant skillnad mellan denna existentiellt orienterade psykiatri och existentialism: Jaspers  

benämns ofta som existentialist, men fjärmade sig likt Heidegger från epitetet och kallade sig  

filosof37. Den moderna existentialismen brukar tillskrivas Jean-Paul Sartres (1905-1980) och 

Simone de Beauvoirs (1908-1986) 1930-talsskrifter38 (även de frånsade sig visserligen epitetet till 

en början)39 medan den psykiatri och psykologi som kallas existentiell utvecklades redan under 

1910 och 1920-talen i Tyskland. Den har tre huvudfåror: den som baseras på Edmund Husserls 

(1859-1938) fenomenologiska reduktion, vilken anammades av Jaspers och präglade den 

kontinentala psykiatritraditionen för en lång tid framöver. 

Den andra inriktningen företräddes av den schweiziske psykiatrikern Ludwig Binswanger (1881-

1966) och baseras på Heideggers tidiga skrifter, vilka försöker kasta ljus på de existentiella 

strukturerna i varje individs värld. Denna inriktning präglade Gebsattels syn på subjektivitet. Den 

tredje inriktningen bygger på Heideggers senare verk och rör sig kring vikten av det autentiska 

självet, vilket Jean-Paul Sartre, den skotske psykiatrikritiske terapeuten Ronald David Laing (1927-

1989) och den tyske psykoanalytikern Erich Fromm (1900-1980) präglades av.40

Den västerländska filosofin från och med Descartes präglades starkt av epistemologiska problem: 

hur kan ett subjekt nå kunskap om ett objekt? Binswanger såg Heideggers lära som ett sätt att nå 

bortom den cartesianska dualism mellan subjekt och objekt som traditionellt präglat filosofin. 41 

Han försöker hitta nya ord för att beskriva Dasein, (tillvaron) och varats mening. För att bryta med 

den cartesianska uppdelningen i det tänkande subjekt som förhåller sig till en värld av objekt 

ifrågasätter han den västerländska metafysikens subjektsbegrepp och inför termen ”tillvaro” eller 

”Dasein” istället för jag eller subjekt.42  Dasein karaktäriseras av sin ”där-varo”, av att alltid redan 

vara inbegripen i ett sammanhang och i en omgivande värld. Jaspers anklagade Heideggers ontologi 

37 Helm Stierlin, ”Karl Jaspers' psychiatry in the light of his basic philosophic position”, Journal of the history of the 
behavioral sciences, 1974:10:2,  s. 213.

38 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Filosofins historia, Daidalos (Uddevalla 1995).
39 Hubert L. Dreyfus, A companion to phenomenology and existentialism, Blackwell publishing (Cornwall 2006) s. 

297.
40  S. Nassem Ghaemi, ”Rediscovering existential therapy: The contribution of Ludwig Binswanger”, American 

journal of psychotherapy, 2001:55:1, s. 51 f.
41 Heidegger försökte ta sig förbi den traditionella filosofins upptagenhet vid kunskapsteoretiska och metafysiska 

problem. Istället för att fråga ”Hur kan vi veta?” fråga ”Hur är vårt vara beskaffat?” Medan Descartes intresserade 
sig för egots cogito intresserar Heidegger sig mer för egots ”sum”, enligt Maximillian de Gaynesford i ”Freedom as 
autonomy”, i Michael Rosen, Brian Leiter: The Oxford handbook in continental philosophy, Oxford Scholapship 
online 2007, s. 529.

42 Ghaemi 2001, s. 53 f.



för att vara för programatisk medan Gebsattel omfamnade den och använder hans begrepp Dasein 

för att formulera det djupast liggande i den mänskliga tillvaron. Istället för att fråga hur man kan 

veta att man existerar frågar han sig varför människor inte upplever sig existera, och vad hos den 

mänskliga tillvaron som framkallar den upplevelsen. 

2.3. Den antropologiska filosofins försök att fastställa jaget 

Gebsattel var en del av den så kallades antropologiska psykiatriska rörelsen som existerade främst i 

Tyskland mellan 1925 och 1950. Begreppet ”anthropologische Psychiatrie” översätts till svenska 

bäst som humanistisk psykopatologi eftersom det inte refererar till det svenska begreppet 

antropologi, snarare till ett personfokuserat förhållningssätt till psykisk sjukdom. Dess teorier 

baserades på existentiella och fenomenologiska föreställningar om människan och psykisk sjukdom 

och hade ända in på 1950- och 60-talen stort inflytande på europeisk psykiatrisk teori och 

forskning.43 Den antropologiska psykopatologin gick längre än den deskriptiva psykopatologin och 

ville inte bara beskriva patienternas syndrom utan också förstå vad ett symtom representerar i  

patientens upplevelse. Förespråkarna menade att begreppet ”Daseinverlust” beskrev vad den 

psykotiska människan upplevde, ett perspektiv som de inte ansåg att sociologiska perspektiv kunde 

bidra med.

För att förstå Gebsattels syn på depersonalisation kan det vara bra att vara bekant med den 

antropologiska psykiatrins misstro mot den cartesianska uppdelningen mellan en mekanisk kropp 

och en immateriell själ. Descartes såg på självet som en substans eller ett ting som tänker. För 

honom var själen självets essens och kroppen något som själen ”har” eller är ”nära bundet till”.44 I 

den antropologiska psykiatrin är kroppen inte ett materiellt objekt utan ett levt kroppssubjekt.  

Ludwig Binswanger ville med sin ”Daseinanalys45  upphäva den cartesianska gränsdragningen. För 

att göra det lutade han sig på Martin Heideggers filosofi. Heidegger menar att det ontologiskt inte 

finns något separat själv som existerar vid sidan av en yttre värld.46

Sina rötter har den antropologiska psykopatologin i den tyska filosofiska antropologin som 

grundlades av Arnold Gehlen (1902-1979), (Helmuth Plessner (1892-1985) och Max Scheler (1874-

43 Peter Schönknecht & Tom Edling, ”Between phenomenological and community psychiatry: the Comprehending 
Anthropology of Jürg Zutt”, History of psychiatry, 2012:23:6, s. 183.

44 Udo Thiel, The Early Modern Subject: Self-Consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume, Oxford 
Scholarship Online 2012, s. 37 f.
45 Binswanger grundade sin ”Daseinanalys” på Martin Heideggers filosofi. Till kontrast till sin tids psykiatri som 
behandlade patienten som något av objektiv natur, ville Ludwig Binswanger uppnå ett förstående av människan i sin 
helhet, enligt Roger Frie, Subjectivity and Intersubjectivity in Modern Philosophy and Psychoanalysis, Rowman & 
Littlefield Publishers (Maryland 1997) s. 23.

46 Enligt Heidegger är det inte så att människan först existerar och sedan skaffar sig en relation till världen.  Som 
existensform är Dasein varken autonomt eller självkonstituerat, utan alltid situerat i världen i omsorgens struktur. För en 
sammanfattande överblick av Heideggers syn på tillvaron, se Staffan Carlshamres Fenomenologi – ”Försök till en 
pedagogisk översikt.”  http://people.su.se/~snce/filer/FenomenologiKapitel.pdf.



1922). Den sökte fastställa den mänskliga tillvarons underliggande, oföränderliga villkor47  Den var 

en av många stridande teoribildningar som i Tyskland under 1920- och 30-talen som försökte 

formulera det mänskliga tillståndet vad människan är och vad hon skulle kunna bli.48 

Psykiatriforskaren Martin Heinze menar att den antropologiska filosofin hade ett reduktionistiskt 

förstående av människan som fokuserar på människan som individ och bortser från den sociala 

aspekten av henne. 
49  Gehlen postulerar människan som ett bristväsen (Mängelwesen) som saknar 

djurens vägledande instinkter och behöver styrande institutioner som orienterar henne.50 

4.2. Filosofin som reaktion mot biologism

Jaspers och Gebsattel ställde sig kritiska till sin tids psykiatris biologistiska förhållningssätt till  

människan. Jag menar att det finns en kulturell relevans med att undersöka förstående av mentalt 

lidande som inte är psykologiserande eller biologistiska. Borch-Jacobsen menar att det idag är 

allmänt vedertaget att förklara schizofreni och maniska depressioner med biokemisk obalans eller  

genetiska faktorer. Detta är inte oproblematiskt, eftersom exempelvis symtom som klassiskt 

associeras med schizofreni inte dök upp förrän på slutet av 1700-talet, och sedan påverkade ett 

växande antal av patienter under 1800-talet.51   Istället för att kategorisera depersonalisation som en 

biologisk objektiv realitet vill Gebsattel förklara patientens tillstånd med hänsyn till dess mening,  

hur tillståndet yttrar sig och vilka metaforer patienten använder.52  

47 Vida Pavesich, Hans Blumenbergs Philosophical Anthropology: After Heidegger and Cassirer. Journal of the History 
of Philosophy, 2008:46:3, s. 422.

48 Scheler och Plessner formulerar filosofisk antropologi som ett sökande efter orientering i det moderna samhälle då 
allt som tidigare betraktats som absolut och obestridligt satts ur spel - traditionernas stöd och rationaliseringen av 
världen får människan att ifrågasätta sin plats i världen. Ibid, s. 427 f

49 Denna kritik har även framlagts av Frankfurtsskolans företrädare Max Horkheimer (1935) som menade att den 
antropologiska filosofin försöker statuera absoluta principer om människan för att rättfärdiga hennes handlingar 
efter auktoriteternas fall, enligt Martin Heinze, ”Helmuth Plessners philosophical anthropology”, Philosophy, 
Psychiatry and Psychology, 2009:16:2, s. 117 ff

50 Gehlens kulturella konservatism gav stöd åt politiska teorier som låg nära nationalsocialismen. Gehlen menar att 
människan saknar djurets hemvist i en självklar, naturlig miljö, hon är ”världsöppen” (weltoffen) och lider av denna 
desorientering. Därför skapar människan institutioner som kväver känslan av existensens godtycklighet och 
disorientering – språk, stat, social organisation och moral. Institutionerna återskapar den förlorade länken mellan 
instinkt och beteende. Pavesich 2008, s. 429.

51 ”How should we interpret the fact that Chinese ‘neurasthenics’, whose symptoms correspond to those of a severe  
depression, respond hardly at all to antidepressants (Kleinman, 1986)? Obviously, genetics and biochemistry are far 
from explaining everything, and history, like anthropology, plays an important role here in correcting the biological 
psychiatrists’ unwarranted generalizations.” Mikkel Borch-Jacobsen, ”Making psychiatric history: Madness as folie 
á plusieurs”, History of human sciences 2001:14:2, s. 23.

52  Det Gebsattel  har att ugå från är patienternas utsagor och de beskrivningar som andra psykiatriker postulerat om 
tillståndet. Det finns redan en diskurs av språk och praktiker som patienten och psykiatrikern både utgår från och 
medverkar till. Det är tänkbart att Gebsattel och Jaspers försöker få sina patientens upplevelser att stämma in i en  
färdigutmejslad teori de har om tillståndet. Andra psykiatriker som påstått saker om tillståndet bidrar till att färga 
Gebsattels syn på vad det innebär, vilket han tänkbart förmedlar till patienten, som i sin tur knappast står opåverkad 
inför hans utsagor. Med detta vill jag visa på att Gebsattel och Jaspers inte ”upptäcker” tillståndet hos patienten: de 
medverkar till att skapa sjukdomsdiskursen.Diskurs är utsagor och praktiker kring någonting, det vill säga tal, praktiker, 
statistik, sjukdomsbilder, skrivna eller verbala utsagor och handlingar som skapar kunskapsobjekt, exempelvis 
depersonalisation, och samtidigt skapar legitim kunskap och legitima förhållningssätt kring dessa objekt, enligt Iver B. 
Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, Studentlitteratur AB (Lund, 2003) s. 17. 



Dessa psykiatriker hade inte möjlighet att behandla ångest med psykofarmaka i samma utsträckning 

som vi kan göra idag.  Medikaliseringen började redan på 1800-talet men under den period då 

Jaspers och Gebsattel var verksamma existerade inte ångestdämpande psykofarmaka53. 

Psykofarmakans tidevarv tog sin början först runt 1950 då kloropromazinet lanserades. På Jaspers 

och Gebsattels tid kunde man vara betydligt mer orsaksorienterad i behandlandet av patienten: det  

var inte lika prioriterat att bota ångesten snabbt, delvis eftersom man inte hade möjligheten. Idag 

spelar det roll vad behandlingen kostar den offentliga sjukvården; då Gebsattel behandlade 

patienten i Furstenberg hade statligt finansierad sjukvård bara funnits i ett par decennier54 och terapi 

existerade bara för det övre samhällsskiktet.55 Detta kan ses som en delförklaring till varför 

psykiatrin på Jaspers och Gebsattels tid var starkt individfokuserad och problemorienterad.

Gebsattel och Jaspers vänder sig även emot ett psykologiserande förhållningssätt till psykisk ohälsa, 

vilket utgör en intressant kontrast mot vår egen tid. Psykiatriforskaren Edward Shorter menar att 

1970- och 80-talens sociala och biologiska tendenser inom psykiatrin fick konkurens av en 

psykologiserande trend inom psykiatrin vid slutet av 90-talet. Människor psykologiserar hellre oro 

och ångest än medikaliserar dem som nervösa sjukdomar eller socialiserar dem i termer av social  

klass och kön. Efter 1970-talet har personliga problem som förr fick människor att söka sig till 

neurologer börjat definieras i psykologiska termer.56

2. 5. Förfrämligandets filosofi 

Existensfilosofin och psykiatrin förhåller sig traditionellt olika till självförfrämligande upplevelser.  

Filosofen Andrew Apter skriver att depersonalisationsupplevelser historiskt upplevts som bränsle för 

filosofiskt tänkande av tänkare som Ludwig Wittgenstein, Jean Paul-Sartre, William James och 

Sigmund Freud.57  

53 Edward Shorter, A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, John Wiley & Sons, 
(Canada 1997) s. 255 f  Lugnande barbiturater, morfin och chloral användes ofta som ångestdämpande innan dess (s.  
196) och den patient Gebsattel behandlar ges injektioner med ett feberframkallande medel, en metod som under 
1900-talets tre första decennier ansågs bota psykoser, neurosyfilis och manodepressivitet (s. 192 f).

54 Heinz Peter Schmiedebach, Stefan Priebe, ”Social Psychiatry in Germany in the Twentieth Century: Ideas and 
Models” Medical History 2004:48:4, s. 450 f.

55 I Tyskland mellan 1880 och 1950 var det inte ovanligt med privata kliniker för psykiska problem där patienter ur de 
övre samhällsskikten kunde komma och gå som de ville. För medlemmar i denna samhällsklass fanns även 
möjlighet till vård i familjehemmet med viss övervakning. Personer ur lägre sociala skikt hölls oftare i slutna 
vårdinstitutioner, enligt Shorter 1997, s. 230.

56  Edward Shorter, A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, John Wiley & Sons, 
(Canada 1997), s. 288 f.

57 Andrew Apter 1992, s. 257.



Psykiatrikern Daphne Simeon och författaren Jeffrey Abugel menar att många existentialistiskt 

orienterade författare beskriver erfarenheter av depersonalisation inlevelserikt.58 De exemplifierar 

med huvudpersonen Antoine Roquentin i Sartres Äcklet (1938) som är skräckslagen inför sin egen 

påträngande existens och känner tillvaron och kroppen förfrämligas i eruptioner av ångest.  Han 

känner inte igen sitt eget ansikte i spegeln59 och får något vi idag kanske skulle beskriva som 

panikångestattacker och overklighetskänslor då han inte känner igen de vardagliga tingen omkring 

sig.60 Sartre definierar upplevelser av den typen som ”Äcklet”, och kommer till slutsatsen att ”det är  

inte längre vare sig en sjukdom eller ett hostanfall, det är jag.”61   

Nick Medford och Mauricio Sierra är psykiatriforskare och knutna till Depersonalisation Research 

unit i London. De poängterar att de som drabbas av depersonalisation klagar över filosofiskt 

grubblande.

Patients not infrequently describe a tendency to philosophical rumination, e.g. ‘If I’m not really me, then who 

am I?’, ‘How can things be real but seem not real?’ Such thoughts tend to be circular and fruitless, and may 

also become repetitive and intrusive.62

”Depersonalized people don't have to study philosophy to know about existential angst, they feel it, 

in a way not imaginable for most intellectuals.” skriver psykiatrikern Daphne Simeon och 

författaren Jeffrey Abugel.63 

Hur Jaspers och Gebsattel med sina dubbla roller som filosofer och psykiatriker förhåller sig till den 

här typen av självförfrämligande overklighetsupplevelser är något som jag hoppas kunna utröna 

med denna uppsats.

2.6. Jaspers och hans metod

Karl Jaspers växte upp i en familj ur den övre medelklassen i det perifert belägna Oldenburg. I sin 

biografi om Jaspers menar Suzanne Kirkbright att han redan i tonåren hade en föreställning om 

människan som en fri agent. Fadern, Karl Jaspers den äldre, var hängiven liberal politiskt och hans 

motvilja mot institutionaliserade former av auktoritet fick honom att motsätta sig den protestantiska  

kyrkan. Karl Jaspers den yngre konfirmerades i den protestantiska kyrkan vid femton års ålder men 

präglades av faderns skeptiska attityd på den institutionaliserade protestantismens dogmer64 

Politiskt tänkte sig Jaspers ett liberalt kapitalistiskt system som det mest effektiva bålverket mot 

58 Simeon & Abugel 2006, s. 135.
59 Jean-Paul Sartre: Äcklet, Bonniers (Stockholm 2012(1938)) s. 44-45.
60 Sartre (2012(1938)), s. 144.
61 Ibid, s. 222.
62 Nick Medford och Mauricio Sierra, ”Understanding and treating depersonalisation disorder”, Advances in  

psychiatric treatment, 2005:11, s. 95.
63 Abugel & Simeon 2010, s. 135.
64 Suzanne Kirkbright, Karl Jaspers – A Biography – Navigations in Truth. Yale University press (Essex 2004), s. 5 ff



totalitarism och överdriven styrning.65 Likt fadern gick han inte med i studentbrödrarskapet 

eftersom han sedan länge hyste ovilja mot kollektiva sammanhang.66  

Jaspers tog läkarexamen 1909 och fick en tjänst vid en psykiatrisk klinik i Heidelberg där 

psykiatrikern Emil Kraepelin hade verkat några år tidigare. Första upplagan av  Allgemeine  

Psychopathologie utkom 1913 och präglades i hög grad av Jaspers subjektiva och 

upplevelseorienterade omvandling av Immanuel Kants filosofi.67 Hos Jaspers syns spåren från Kant 

tydligt i hans betonande av den levda existensens betydelse för autentisk kunskap.

Jaspers var då trettio år gammal och kände sig allt mer dragen till filosofin. Han uppdaterade 

kontinuerligt Allgemeine Psychopathologie med nyvunna insikter, där de senare har en mer 

filosofisk prägel. Boken utkom i sex ytterligare upplagor fram till 1963. Jaspers var professor i 

psykiatri vid universitetet i Heidelberg 1916-21, i filosofi 1921-37, professor i filosofi vid 

universitetet i Basel 1948-69 och förblev aktiv inom filosofin till sin död 1969. 

Jaspers anses ha lagt grund till den deskriptiva psykopatologin, vilken han utformar utifrån Husserls 

fenomenologiska metod. Hos Husserl är det medvetandet som utgör verklighetens yttersta grund. 

För att kunna beskriva det vi erfar måste vi lära oss att avstå från att fråga ifall det vi erfar är 

verkligt.68  Jaspers såg Husserls återvändande till tingen själva som en möjlighet att överge 

medicinska förutfattade meningar och studera psykisk sjukdom med en ny öppenhet.69  

I Jaspers arbeten förekommer detaljerade patientbeskrivningar med ingående biografiska uppgifter 

inklusive patienternas egna beskrivningar hur de uppfattade sina symptom. Symtomen skulle 

diagnostiseras efter sin form och inte efter sitt innehåll.

Jaspers använder sig av den fenomenologiska metoden i sin psykiatri. Han menar att Edmund 

Husserls fenomenologi är användbar för beskrivandet av psykiskt sjuka människors upplevelser och 

delade Husserls aversion mot psykologiserande70. Med den fenomenologiska metoden beskriver 

man ovanliga och avvikande psykiska fenomen som de är, utan förutfattade meningar. Första steget 

är att lyssna till vad patienten känner, vad som drabbar dem och vad de går igenom. Som 

psykiatriker måste man lägga åt sidan tolkningar, teorier och egna värderingar.71 Den här 

65 Chris Thornhill, ”Karl Jaspers and Theodor W. Adorno: the metaphysics of the human” History of European ideas, 
2005:31:1, s. 66.

66 Kirkbright 2004, s. 28 f.
67 Stierlin1993, s. 218 f.
68 Staffan Carlshamre, Fenomenologi: Försök till en pedagogisk översikt. 

http://people.su.se/~snce/filer/FenomenologiKapitel.pdf  ,   s. 14.
69  Frederick J. Wertz. ”Phenomenological Currents in Twentieth-Century Psychology”, i Hubert L. Dreyfus,  A 

companion to phenomenology and existentialism, Blackwell publishing (Cornwall 2006) s. 402.
70 Herbert Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern 
university press (Evanston 1973) s. 174.
71 Jaspers, Allgemeine psychophatologie, Springer Verlag (Berlin 1953) s. 48, ”Theorien, psychologischen 
Konstruktionen, alle bloßen Deutungen und Beurteilungen beiseite lassen, wir müssen uns rein den zuwenden, was wir 
in seinem wirklichen Dasein verstehen, unterscheiden und beschreiben können”. ”Nur das wirklich im Bewußtsein 
Vorhandene soll vergegenwärtigt werden.”

http://people.su.se/~snce/filer/FenomenologiKapitel.pdf


fördomsfria inställningen är inte något man automatiskt utan något man måste lära sig: redan som 

barn ritar vi av saker som vi föreställer oss dem för vår inre blick, inte som de verkligen framträder 

för oss.72  

En beskrivande, deskriptiv psykologi skiljer sig från en tolkande psykologi. Vid tolkande 

tillkommer ett moment som ligger utanför den direkta beskrivningen. Jaspers kombinerar emellertid  

sin beskrivande psykiatri med förstående (Verstehen) psykiatri, vilket han tillägnar en hel sektion i 

Allgemeine Psychopathologie. Han åtskiljer från förklarande psykologi (erklärende Psychologie) 

som vill mäta symtomen objektivt och universalisera dem som om de vore naturvetenskapliga 

fakta.73 Sådan psykologi vill förklara allt med kausala orsakssamband. Hans subjektiva psykologi är 

en humanvetenskap som inte utgår från psykiatrikerns objektiva iakttagelser utan från empati  

(Einfühlung) och ett studium av den levda upplevelsen (Erlebnis.) Psykiatrikern måste uppleva med 

patienten (Miterleben). Eftersom vi aldrig kan förnimma den andras psykiska liv som vi kan med 

fysiska fenomen, blir denna fenomenologiska psykopatologi alltid ett representerande 

(Vergegenwärtigung), ett empatiserande (Einfühlen) och ett förstående.  (Verstehen). Detta 

förstående kan sedan presenteras i fastställda former (feste Formen), vilket står i kontrast till det 

vaga eller omedvetna förstående som uppnås på ett personligt och subjektivt plan när man tittar på 

specifika beteenden hos enskilda individer.74 Det finns emellertid psykiatriska tillstånd som måste 

förklaras i termer av kausala orsakssamband: exempelvis är schizofrena yttringar så 

osammanhängande och omöjliga att förstå att förståendet inte räcker till och tillståndet faller över i  

orsaksanalysens domän.75 

Man skulle kunna läsa det som att Jaspers har två ambivalenta ambitioner: att förstå den andres 

psykiska liv och hans avvikande psykiska fenomen utan förutbestämda meningar om dessa som 

redan fastställbara entiteter, och viljan att definiera mentala fenomen som definierbara former. 

I sin samtid såg Jaspers en oförblommerad tro på möjligheten till förstående av patienten. Många 

psykiatriker och psykologer försökte ”genomskåda allt” och inbillade sig att de kunde nå 

universella sanningar om människan och den psykiska sjukdomen. Trots sin kritiska hållning 

gentemot detta såg han denna typ av ”avslöjande” psykologi nödvändig. Det är de outtröttliga 

försöken att avslöja och förstå som möjliggör en kärleksfull medvetenhet om andra.

72 Ibid s. 48, ”Wie wir als Kinder die Dinge zuerst zeichnen, nicht so wie wir sie sehen, sondern so wie wir sie denken,  
ebenso gehen wir als Psychopathologen durch eine Stufe, in der wir uns das Psychische irgendwie denken, zur  
vorurteilslosen unmittelbaren Erfassung des Psychischen so wie es ist.”

73 Dessa kategorier hämtade Jaspers från William Dilthey och hans hermeneutiska metodologi, enligt Radden 2009, s.  
180.

74 Chris Walker, ”Jaspers as a Kantian phenomenologist” Philosophy, psychiatry, psychology, 1995:2:1, s. 77.
75 Radden 2009, s. 185.



Hur är det då möjligt att förstå en person och dennes mentala liv trots att detta aldrig är något givet  

för oss? Jaspers pekar på förståendets begränsade förmåga; psykiatrikern når aldrig ett ”avslöjande” 

av den andre, han blir aldrig ett objekt man kan förstå utifrån. Psykiatrikern använder patientens 

beteende, handlingar och ansiktsuttryck som ”bevis” för sin tolkning, men tolkningen blir alltid en 

hypotes eftersom patientens inre liv alltid sträcker sig bortom det som visas på ytan. Hans starka 

kritik mot de psykiatriska och psykoanalytiska skolor som florerade under hans livstid har ett 

samband med hans misstro till skapandet av allomfattande teorier om psykiska sjukdomar; 

förståendet och behandlandet av människor kräver mångfaldiga koncept och behandlingsstrategier.76

Jaspers respekt inför patientens subjektiva upplevelser blir tydlig i hans avhandlande av 

depersonalisation. Han är hela tiden noga med att inte ha förutfattade meningar om patienternas  

upplevelser; han beskriver dem exempelvis inte som vanföreställningar utan antar att de är lika 

verkliga som hans egen friska upplevelse av tillvaron. Deras inre liv kan aldrig bli föremål för en 

utomstående blick; det de upplever är dunkelt och underligt, och just därför måste psykiatrikern 

beskriva deras utsagor med exakthet och noggrannhet för att inte förvränga och missförstå.

En central tes i hans filosofi är att de frågor vi ställer alltid determineras av den historiska tradition 

vi befinner oss i. Detta hermeneutiska synsätt färgar hans syn på psykiatrikerns möte med patienten; 

när vi möter en annan människa har vi aldrig en objektiv utgångspunkt, och det finns alltid mer 

framför oss än vad som kan bli greppbart för oss. Hermeneutiken tjänar för Jaspers till att 

humanisera humanvetenskaperna. I mötet med en patient uttrycks detta förhållningssätt genom att  

psykiatrikern intresserar sig för de intentioner och syften som driver patienten, snarare än att söka 

de naturliga ”orsaker” som driver deras beteende.77 Han har en stark tron på kommunikationens 

möjligheter.

Som psykiatriker och läkare såg Jaspers osäkra grunder för många påståenden och handlingar. Han 

såg idén om alla mentala sjukdomars orsak i processer i hjärnan som en inbillad insikt, kallade 

samtidens idéer om hjärnan för hjärnmytologi och talade om psykoanalys som en slags mytologi. 

Han såg med fasa på hur läkarna och psykiatrikerna baserade sina expertutlåtanden på 

ställningstaganden som var långt ifrån säkra som kunde ge täckning åt beslut som sågs nödvändiga 

för behandlingen av tillståndet.78

2.7. Gebsattel och hans antropologiska psykiatri 

Viktor Emil von Gebsattel (1883-1974) var psykiatriker och filosof79 och började sin filosofiska 

76 Radden 2009, s. 360 .
77 Thomas Flynn: Existentialism – A very short introduction. (Oxford 2006) s. 121.

78 Jaspers blev förvånad över att så mycket medicinsk rådgivning och majoriteten av alla förskrivningar var baserade 
på inte rationell kunskap utan på patientens önskan om behandling. Karl Jaspers, Rechenschaft und Ausblick, Reden und 
Aufsätze, R. Piper & Co Verlag (München 1958) s. 405.
79 Welie 1995,  s. 41.



bana med studier i psykologi och filosofi i München. Förutom Kant, Nietzsche och Kierkegaard var 

han starkt präglad av Martin Heidegger och den antropologiska filosofins pionjär Max Scheler80. 

Gebsattel anses vara en av de första som förespråkade fenomenologiska metoder i psykiatri och 

ville med sin antropologiska psykiatri hitta ett nytt sätt att förstå vad människan och hennes 

lidanden är.  Gebsattel var djupt troende kristen och hörde till den grupp katolska tyskar som 

inspirerades av Max Scheler under dennes katolska period. Gebsattels psykiatriska teorier och hans 

Daseinanalys vilar på kristna föreställningar om synd, frälsning och sakrament.81 Han har inte ett 

lika individualistiskt perspektiv som Jaspers utan betonar istället hur många störningar och själsliga 

ångesttillstånd har sin grund i att personen stängs av från den omvärld den är ofrånkomligt beroende 

av. Han poängterar vikten av andra förhållningssätt till kroppen än det medicinska och 

vetenskapliga.82 Existensfilosofi är för honom ett alternativ till vår kulturs vetenskapliga förstående 

av tillvaron. Det existensfilosofiska tänkandet kan inte genomtränga tillvaron: meningen med den är  

inte ett planläggande av tillvaron, inte ett ackumulerande av kunskap eller ett resultat utan snarare  

ett metodiskt medvetandegörande om varat. Denna medvetenhet är ett slags kringflytande i en 

grundlöshet.83

1937 utkom Gebsattels Zur Frage der Depersonalisation där han kommenterar Dugas definitioner 

av depersonalisation, och försöker förklara tillståndet med hänvisning till Heideggers intet. Han 

arbetade med Prolegomena einer einer medizinischen Anthropologie mellan 1913 och 1953.  I 

denna bok utvecklar han en antropologi från ett medicinskt perspektiv, ett grundläggande 

psykopatologiskt, daseinanalytiskt och psykoterapeutiskt system för människans varaart 

(menschliche Seinsart) som kan hjälpa den neurotiska patienten att bättre förstå sitt vara.  Han nöjer  

sig inte med deskriptiv, subjektiv information utan vill nå till fenomenens essentiella natur. 84 På det 

sättet skiljer han sig starkt från Jaspers, som intresserar sig för sjukdomens yttringar och 

karasterikum istället för att försöka komma underfund med deras inneboende väsen. 

3. Komparativ studie 

3.1. Självmedvetande

80 Scheler anses ha varit en av de första som relaterade psykopatologi till fenomenologi, enligt L. Dreyfus A 
companion to phenomenology and existentialism, Blackwell publishing, s. 398 (Cornwall 2006).

81 Herbert Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern 
university press (Evanston 1973), s. 253 f.

82 Gebsattel poängterar att kroppsupplevelsen är subjektiv: människor har en arbetande, kämpande, atletisk, dansande 
och sexuellt subjektiv kropp (Leib) beroende på vilken situation de befinner sig i. Wim Dekkers, ”The lived body as 
aesthetic object in anthropological medicine, Medicine”, Health care and philosophy 1999:2:2, s. 118 f.

83 Dreyfus 2006, s. 164.
84 Spiegelberg 1973,  s. 249.



”Det finns en reva mellan min kropp och mitt jag. Min kropp ligger i sängen och förruttnar, mitt tidigare jag 

springer framför mig, nära men onåbart. Alltid har jag känslan: Jag är inte jag, jag är någon annan än jag – det 

är kluvenhetsvarats känsla.)85

I ”Zur frage der depersonalisation” reciterar Gebsattel en dagbok tillhörande sin patient ”Br. L.” 

som  han börjat behandla i Fürstenberg 1932. Hon har varit sjuk i två år och diagnostiserats med 

endogen depression.86 Hon har ”en typiskt melankolisk tillståndsbild” , svåra problem med sömnen, 

har förlorat mycket vikt sedan sjukdomens början och fått övertalats till att inte begå självmord. Vid 

sidan av de typiska depressiva symtomen finns ett kvalfyllt tomhetstillstånd och ett klassiskt 

depersonalisationsdrag.87 Hon har en ovanlig förmåga till introspektion (”ungewöhnlicher Fähigkeit 

zur Introspektion”) och säger att hennes jag fattas henne. Hennes sjukdomsbild behärskas av en 

existentiell tomhet.88 Hon och yttrar sig med klagomål om ”derealisation av världen och den egna 

personen” (über die Derealisation der Welt und der eigenes Person) och påstår att jaget springer bort 

från henne i rasande fart. Hos Gebsattel är det den avbrutna förbindelsen med världen som utgör 

depersonalisationens fundament. ”Jag hunden skälla i världen, till vilken jag inte hör, i vilken jag 

inte är” säger patienten.89 

Gebsattel definierar inte vad han anser att ett friskt jag egentligen är, utan beskriver vad han anser är 

sjukt och definierar normalitet som avsteg från detta. Existensens grundläggande struktur gömmer 

sig för vår blick och vi upptäcker den bara genom att den sjuke uppdagar att denna struktur - 

medvaron mellan människa och värld - kan saknas.90  Här framträder en bild av människan som 

ofullständig och sjuklig utan förbindelsen med den värld hon i sitt friska tillstånd står i ömsesidigt 

beroendeförhållande till, vilket utgör en kontrast mot Jaspers syn på subjektiviteten som 

självkonstituerande. 

Jaspers börjar i motsatt ände: han konstruerar kriterier för vad han anser är ett normalt jag och 

definierar sedan avvikelser från denna norm som sjukliga. Signifikativt för det friska jaget är 

självmedvetenheten. Jaspers tycks vara starkt präglad av en cartesiansk tanketradition som 

85 Gebsattel 1954 s. 27, ”9.3.1933. Es besteht ein Riß zwischen meinem Leib und meinem Ich. Mein Leib liegt im Bett 
und Verwest, mein früheres Ich läuft vor mir her, nahe, aber unerreichbar. Immer habe ich das Gefühl: ich bin nicht  
Ich, ich bin jemand anderer als ich – das ist das Gefühl des Gespaltenseins.” 

86  ”Endogene Depression” var ett vedertaget begrepp inom psykiatrin ända in på slutet av 1960-talets och betecknade  
motsatsen till reaktiva depressioner: de orsakades inte av yttre händelser utan av inre och än så länge oklara  
orsaksmoment, enligt Maria Björk 2011, s. 166.
87  Gebsattel 1954, s. 21, ”Neben den typisch depressiven Symptomen stand im Mittelpunkt ihres Liedens ein 

qualvoller Zustand von Leere, und in deutlicher Abhängigkeit von ihm, ja ein mit ihm, waren die klassischen Züge 
der Depersonalisation”.  

88  Ibid s. 21, ”Die existentielle Leere, die allen gegenständlichen und zuständlichen Erscheinungen von Leere 
vorgängig ist, beherrschte zeitweilig das Bild, ohne als solche zu Bewußtsein zu kommen.”

89  Ibid, s. 25-26: ”Ich höre den Hund bellen in der Welt, zu der ich nicht gehöre, in der ich nicht bin.”
90  Ibid s. 31: ”Die elementarsten Strukturverhältnisse des Daseins entziehen sich dem Blick bekantlich am 

hartnäckigsten – und nicht leicht kämen wir dazu, das Miteinander von Mensch und Welt in seiner Wechselseitigkeit  
und seinem ununterbrochenen Fortbestehen zu erkennen, wenn nicht die Kranken in ihren Derealisationszuständen 
immer wieder uns darauf aufmerksam machten, daß es auch fehlen kann.“ 



postulerar självmedvetandet som grunden för subjektiviteten. Enligt Descartes finns en nödvändig 

koppling mellan tänkande och existerande: för honom är medvetandefenomenen och tänkandet det 

enda som med säkerhet existerar.91 Depersonalisation är för Jaspers en abnormal förändring i det han 

kallar ”personmedvetenhet” eller ”personlighetsmedvetenhet” (Persönlichkeitbewußtsein).  Han 

uppställer fyra olika kriterium för denna medvetenhet om att vara ett själv som ska finnas hos en 

normalfungerande person.92 

Bäst översätts Persönlichkeitbewußtsein till medvetenhet om sig själv som ett individuellt subjekt,  

eftersom Jaspers inte avser det dagens psykiatriska manual DSM-III menar med personlighet – 

sättet att relatera till omvärlden.93  Under hela 1800-talet var begreppet personlighet synonymt med 

en inre, subjektiv självupplevelse94 och denna betydelse tycks begreppet ha även hos Jaspers. Han 

var inte ensam om att jämställa personlighet med självmedvetenhet och enhetlighet. Inom den tyska 

psykiatrins sena 1800-tal sökte många hängivet efter efter de mentala element som de tänkte sig 

understödde känslan av enhetlighet i självet och personligheten.95 

Gebsattel talar inte om självmedvetenhet som subjektivitetens grund utan menar istället att det  

friska jagets kännande och varseblivande grundläggs av en ”allmän totalitetsrelation” (allgemeine 

Totalitätsbeziehung") som alltid finns alltid där hos den friska människan, men för den sjuka helt 

har gått förlorad.96 Den depersonalisationssjuke har förlorat förbindelsen med ”det hela”.  Han ser 

detta som ett ontologiskt problem.

För Jaspers är det istället en inneboende, individuell jagkänsla som är konstituerande för det friska 

jaget.97  Jagmedvetenheten åtföljer enligt Jaspers allt psykiskt liv. Allt varseblivande, 

91  Descartes menar att man kan tvivla på allt förutom att det egna tänkandet pågår och att den som tänker är ett jag 
som påtagligt finns. Människan består av två alldeles motsatta slag av ändliga eller "skapade" substanser: tänkande, 
själslig respektive utsträckt, kroppslig substans. Problemet som följer av den här dualismen är hur substanserna 
kommunicerar, enligt Stanley Tweyman: ”Hume and the cogito ergo sum” The European Legacy: Toward New 
Paradigms, 2005:10:4, s. 321.

92 Jaspers 1953, s. 101, 1. Allt psykiskt liv innefattar upplevelsen av aktivitet och bär med sig en särskild aspekt av att 
vara ens eget. 2. Medvetenheten om att jag är den samma i varje ögonblick. 3. Medvetenheten om att hela tiden vara  
den samma som förut. 4. Medvetenheten om att vara ett själv som kan avgränsas  från den yttre världen och andra  
människor. ”Wie wir in jenem mannigfache Weisen, in der uns Gegenständ gegeben sind, unterscheiden mußten, so 
haben wir es auch beim Ichbewußtsein, der Weise wie das Ich sich seiner selbst bewußt ist, nicht mit einem 
einfachen Phänomen zu tun. Das Ichbewußtsein hat vier formale Merkmale: 1.das Tätigkeitsgefühl, ein 
Aktivitätsbewußtsein irgendwelcher Art; 2. das Bewußtsein der Einfachheit: ich bin einer im gleichen Augenblick,  
3. das Bewußtsein der Identität: ich bin derselbe wie von jeher, 4. Ichbewußtsein im Gegensatz zum Außen und zum 
Andern.”

93   Konceptet ”Personality trait”  definieras som ”an enduring pattern of perceiving, relating, and thinking about the 
environment and oneself exhibited in a wide range of important social and personal  contexts.” enligt German Berrios 
och Roy Porter i A History of Clinical Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders (London, 1995) , s. 
424- 436.
94  Sierra 2009, s. 9
95  Berrios & Porter 1995, s. 422
96 Gebsattel 1954, s. 31, ”Gerade die Derealisation der Welt, wie wir sie in diesem Abschnitt gezeigt bekamen, macht  

uns darauf aufmerksam, daß der einzelnen Weltbegegnung im Empfinden, Wahrnehmen, Erleben eine allgemeine 
”Totalitätsbeziehung” zur Welt vorgängig ist, die sich in der Begegnung mit dem jeweiligen Daseininhalt erst 
verbesondert.”

97  Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, Julius Springer verlag (Berlin 1913) s. 242-243 ”Es muß bei dem 
Individuum, das Persönlichkeit ist, ein Gefühl seiner selbst vorhanden sein, ein individuelles Ichgefühl. Damit 



kroppsupplevande, erinrande, föreställande, tänkande och kännande har en särskild ton av att vara 

mitt, av att vara personligt. Detta kallas personalisation.98 När dessa psykiska element uppträder 

med medvetenheten om att de inte är mina, att de är mig främmande, automatiska, utanför sig  

själva, utifrånkommande, så kallar man dem depersonalisationerfarenheter.99 Jaspers menar att 

självmedvetenheten åtföljer all normal varseblivning, idéer och tankar i form av ”jag tänker”. 100 

Kärnan i detta resonemang kan sägas vara att man måste uppleva sina handlingar som sina, egna 

och personliga för att vara frisk och alltid med en självmedveten känsla av att tänkandet står bakom 

det man gör. Det är en syn på friskhet som inte lämnar mycket utrymme för upplevelser av att 

förlora sig själv. Subjektiviteten verkar enligt Jaspers vara något som uppstår inuti människan 

oberoende av den värld hon befinner sig. 101

Depersonalisation innebär således en brist på medvetenhet om att man i varje givet ögonblick är 

samma enhet och person, ett själv som kan avgränsas från yttervärlden och allt det som inte är 

självet. Utöver depersonalisation förekommer abnorma inslag i jagmedvetenheten (”Abnormitäten 

des Ichbewußtseins”). Jaget kan erfara märkliga förändringar av sig själv som enhet. När man till 

exempel talar, kan man plötsligt upptäcka sig talar automatiskt utan att verkligen vara inuti sig själv  

– man betraktar sig själv som en utomstående.102  Denna upplevelse är inte en störning men ger oss 

möjlighet att erfara vad personer med patologiska personlighetsfördubblingar erfar, anser Jaspers. 

Konsekvensen av denna syn på subjektivitet blir att upplevelser av distans till det egna jaget är 

starkt sammankopplade med störningar.

Medan Jaspers framhåller depersonalisation som en inre kluvenhet – jaget upplever inte sig självt 

som en enhet -  menar Gebsattel att det är en kluvenhet mellan världen och jaget som är problemet.  

Depersonalisation och derealisation är för honom två olika sidor av samma 

”kommunikationsstörning”103, och utgör orsaken till många psykiska sjukdomstillstånd: det 

meinen wir nicht das abstrakte Ichgefühl, das in völlig identischer Weise alle psychischen Vorgänge begleitet,  
sondern das Ichgefühl, das sich seiner selbst als eines besonderen Ich bewußt ist.”

98 Jaspers 1953 s. 101 ”Das Ichbewußtsein ist normalerweise an allen psychischen Vorgängen irgendwie entwickelt.  
Inbesondere ist bei allem seelischen Leben phänomenologisch eine Note von Aktivität zu entdecken. Daß das 
Psychische sei es Wahrnehmung, Körperempfindung, Erinnerung, Vorstellung, Gedanke, Gefühl, diesen besonderen  
Ton des ”mein”, des ”ich”, des ”persönlichen”, des eigenden Tuns bekommt, nennt man Personnalisation.”

99  Ibid, s. 101, ”mit dem Bewußtsein, nicht die meinigen, mir fremd, automatisch, aus sich selbst, von anderswoher 
vollzogen zu sein, so nennt man diese Phänomene Depersonalisationserscheinungen.”

100 Ibid, s. 101, ”Das Ichbewußtsein ist bei allen psychischen Vorgängen vorhanden. Das ”ich denke” begleitet alle 
Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gedanken. Gefühle sind passive, Triebe vorandrängende Ichzustände. Inbesondere  
ist bei allem seelischen Leben eine ursprüngliche, unvergleichbare Aktivität erlebt.”

101 Kanske var det detta som fick Theodor Adorno att anklaga Jaspers existentiella filosofi för att vara blind för de 
sociala och politiska system människan är inbäddad i och definiera den mänskliga autenticiteten som ett inre, 
oföränderligt substrat – se Thornhill 2005, s. 64.

102 Jaspers 1953, s. 104. ”Bei manchen Gelegenheiten, z. B. wenn mann redet, kann mann gelegentlich bemerken, daß 
mann wie automatisch weiterredet, auch richtig redet und doch sich selbst beobachtet, sich selbst zuhört. Dauert  
diese Spaltung länger, so entstehen Störungen im Gedankenablauf, aber augenblicksweise kan man hier, ohne 
gestört zu werden, in Ansätzen erleben, was Kranke in ausgeprägter Weise uns als Verdopplung ihrer Persönlichkeit  
schildern.”

103 Ibid, s. 35, ”Kurz, Derealisation und Depersonalisation bilden genau betrachtet zwei Seiten der einen und gleichen 



förklarar bland annat manodepressivitet. Med tanke på hur starkt Gebsattel betonar att den friska 

subjektiviteten består i att människan befinner sig i förbindelse med den värld hon lever i, är det 

anmärkningsvärt att han inte kommenterar och undersöker sin patients specifika livsförhållanden.

Med en modern blick skulle man kanske se på patientens tillstånd som en biologiskt eller socialt  

orsakad depression. Gebsattel tyder tillståndet som en depersonalisation där depressionen är ett 

symtom. Nedstämdheten och ångesten grundar sig alltså i att jagets klyvning och förfrämligande 

från sig själv. Enligt honom är alltså psykiskt lidande inte en reaktion på något yttre utan en isolerad 

defekt som upptstår inom individen. En annan konsekvens av detta sätt att tänka är att den felfria 

jagupplevelsen är det som konstituerar en frisk människa. 

3.2. Verklighet och förfrämligande

Jaspers definierar förfrämligande av världen och den egna tillvaron som „Entfremdung“ der 

Wahrnehmungswelt und des eigenen Daseins.“104  Jaspers betvivlar inte patienternas 

omdömesförmåga, de är medvetna om att marken finns där, men känslan av att den inte finns är så 

stark att de måste stampa på den för att undersöka om den är där. Saker och ting framträder som så 

nya och obekanta att patienten måste uttala deras namn för att försäkra sig om att de är verkliga. De 

här känslorna upplevs till slut som verkligheten, och patienterna tror att deras kroppar är döda och 

att de måste leva för alltid eftersom tiden inte längre existerar, ensamma i en hemsk isolering. 105 

Andra patienter talar om att se allt som genom en slöja, att höra allt som genom en mur. De känner  

sig förändrade och mekaniska. Jaspers citerar Amiels dagbok för att exemplifiera: Amiel känner sig 

namnlös och anonym och hans ande är vag och allmän, som intet eller ”det absoluta”.106 Alla 

föremål verkar avlägsna sig i fjärran, den egna rösten verkar klinga ut i det oändliga, och de sjuka 

menar att de inte alls längre hörs av andra. De känner sig som om de svävade fjärran från 

verkligheten i rymder av förfärlig isolation.107 De som drabbas av förfrämligande av den sinnliga 

Kommunikationsstörung.”
104 Under det tidiga 1900-talets psykiatri var det ett välanvänt begrepp som ansågs förekomma tillsammans med 

depersonalisation, enligt K. Leonhard, ”Drei formen von Entfremdung der Psychotischen und Psychopathischen” 
Archiv für Psychiatrie und Zeitschrift f. d. ges. Neurologie, 1959:200:1, s. 66-84,  Arthur Kronfeld, ”Über 
schizophrene Veränderungen über des Bewüsstsein der Aktivität”, Zeitschrift für gesamte Neurologie und 
Psychiatrie, 1922:74:1, s. 15 ff, Sierra 2009, s. 13.

105 Jaspers 1954 s. 54, ”Alle Gegenstände sehen mir so neu und unbekannt, daß ich mir die Namen der dinge, die ich 
sehen, nenne: ich berühre sie mehrere, Male, um mich von ihrer Wirklichkeit zu überzeugen. Ich stampfe auf den  
Boden auf und gewinnen doch nicht das Gefühl von Wirklichkeit. Kranke fühle sich unorientiert, meinen, den Weg 
nicht zu finden, während sie es in Wahrheit so gut wie früher können.” ”Nun ist die Welt entschwunden. Es gibt  
nichts mehr. Sie allein in fürchterlichen ensamkeit leben swizschen Unendlichkeiten. Sie müssen ewig leben, denn 
sie fühlen: es gibt keine Zeit mehr. Sie selbst sind auch nicht mehr, ihr Körper ist tot.”

106 Jaspers 1953, s. 102, ”Bei leichten Graden des Phänomens kommens sich die Kranken selber fremd vor. Sie fühlen 
sich verändert, so anders, so mechanisch. Sie sprechen bildlich von Dämmerzustand, sagen, sie seien nicht auf 
natürliche Weise sie selbst. Amiel schildert in seinen Tagebüchern: ”Ich fühle mich namenlos, unpersönlich, den 
Blick Starr, wie eines Toten, den Geist vage und allgemein, wie das Nichts oder das Absolute. (…) Kranke sagen:  
Ich bin nur eine Maschine, nur ein Automat.” 

107 Ibid s. 54, ”Alle Gegenstände scheinen in unendliche Ferne zu rücken (nicht zu verwechseln mit leibhaftigen 
Entfernungstäuschen) die eigene Stimme scheint ins Unendliche zu verklingen, die Kranken meinen darum, von 
anderen gar nicht mehr gehört zu werden. Sie fühlen, als ob sie fern von aller Wirklichkeit, in Weltenräumen in  



världen är medvetna om att världen inte har förändrats: de kan enligt Jaspers se, höra och känna 

skarpt och distinkt, men de känner det som att allt vore annorlunda för dem. Därför handlar det om 

en perceptionsstörning, inte en störning i omdömet (Störung im Vorgang im Wahrnehmung). Detta 

skiljer sig från Gebsattel, som menar att det inte handlar om en störning i sinnesintrycken utan en 

inre tomhet som sätter sin prägel på sinneserfarenheterna. Jaspers har med andra ord en mer 

biologistisk syn på tillståndet. 

Jaspers skriver att de sjuka kan inte få nog av att skildra hur främmande deras intryck blivit, så 

sällsamma, spöklika och underliga.108 De har inga direkta beskrivande ord för sina intryck utan 

skildrar allt i bilder. Samma sak upptäcker Gebsattel med sin depersonalisationspatient: hon 

upplever sig leva i bilder av avgrunden, och bilderna är mer än bilder: de är identisk med 

avgrunden, bilderna är tillståndet självt.109  Man inte får betvivla den sjukes upplevelse av att leva i 

bilderna, poängterar han, vilket synliggör hans syn på den subjektiva upplevelsens relevans.

Patienten är medveten om att världen finns där – den visar sig bara inte för henne, den känns som 

ett tomrum, ett vakuum.110

Gebsattel uppehåller sig gärna vid dagboksanteckningar där patienten klagar på att människornas 

ansikten inte ser levande ut, att de ser främmande ut och är platta som pannkakor och tavlorna på 

väggen med sina glasskärmar: ”De borde egentligen falla till marken men hänger så märkligt kvar i  

luften.”111 Gebsattel kopplar detta förfrämligandet till en brist i den psykiska verklighetsfunktion 

som Janet postulerat som ett normalitetskriterium.112 

Janets ”fonction de reel” saknas enligt Jaspers hos den som drabbas av ”Entfremdung der 

Wahrnemungswelt”. Detta tyder på att Jaspers vid författandet av den första upplagan av 

Allgemeine Psychopathologie var influerad av Janets mekaniska och automatistiska syn på 

personskap (vilken utgick från Janets bok L'automatisme psychologique från 1889).113  Detta låter 

entsetzlicher Isolerung entschwebten.”
108  Ibid s. 53, ”Diese Kranken können sich nicht genug tun, die Veränderung, die Fremdartigkeit ihrer 

Wahrnehmungen zu schildern. Die Wahrnemungen sind so seltsam, so sonderbar, so gespentisch.”
109 Gebsattel 1954, s. 23, ”Nun betont die Kranke immer wieder, daß das Bild des Abgrundes mehr sei als nur Bild, 

daß es ihr Zustand selber sei, der in diesem Bild sich ausspreche, ja daß er diesem identisch sei.” 
110 Ibid, s. 23, Sie gibt dann an, daß diese Bilder eigentlich nicht Bilder seien, sondern der Zustand selbst. Darum seien 

diese Bilder stets gegenwärtig: ”Ich bin von diesen Bildern besessen und habe kein anderes Leben als das dieser  
Bilder.”) ”Ich weiss natürlich, daß die Welt da ist, aber sie zeigt sich nicht. Oder: Ich weiss natürlich, daß die Welt da 
ist, aber für mich ist sie nur ein Hohlraum, ein Vakuum.”

111 Ibid, s. 25, ”Genau so flach wie die Bretter an der Wand, auf denen die Gläser stehen, die müßten eigentlich  
herunterfallen, sie halten sich so merkwürdig in der Luft.”

112 Jaspers 1953, s. 79  ”Wirklichkeit ist im Seinsbewußtsein als solchem Selbst wenn wir leibhaftig wahrnehmen, 
kann uns das Wirklichkeitsbewußtsein ausbleiben. Dieses ist verloren in der „Entfremdung“ der Wahrnehmungswelt  
und des eigenen Daseins; es muß ein ursprüngliches Erleben des Daseins sein und wurde von Janet fonction de réel  
genannt“.

113 Janet menade att depersonalisation var en form av psykasteni. Psykasteni definierade han som en ”psykologisk 
automatism”, vilket innebar att den psykiska apparaten undfllydde viljan och medveten och den psykologiska 
energinivån minskade. Det har föreslagit att Janets synsätt på depersonalisation är kulmen på en lång europeisk 
tanketradition om ”automatiskt” beteende som hade sin utgångspunkt i Descartes mekaniska modell av subjektivitet. 
Janet ville att personligheten skulle studeras i objektiva termer och att man skulle använda sig av den insamlade 
kunskapen om mentalsjuka för att förstå vad en person var, enligt Berrios 1995, s. 430.



oss förstå varför Gebsattel emotsätter sig Janets syn på depersonalisation; Gebsattel vill inte 

reducera depersonalisation till en störning i de kognitiva akterna eller en psykisk automatism hos 

den enskilda individen, utan söka dess orsak i det underliggande förhållandet mellan människa och 

värld.114  Här märks influensen tydligt från Heidegger.115  Detta perspektiv skiljer sig från Jaspers, 

som starkt ifrågasatte Heidegger. 

För en person som drabbas av ”Entfremdung der Wahrnehmungswelt“ kan Descartes sats cogito 

ergo sum inte användas för att övertyga sig om sin existens: den gäller ju också för människor med 

förfrämligandeupplevelser som paradoxalt säger att ”jag finns inte, men jag måste fortsätta vara 

ingenting för alltid“.116  Descartes menade att vårt självmedvetande är utgångspunkten för 

utforskningen av tillvaron. Självet konstituerar sig självt genom sin självständiga mentala aktivitet.  

Descartes såg på självet som en substans eller ett ting som tänker. För honom var själen självets 

essens och kroppen något som själen ”har” eller är ”nära bundet till”.117 

Kärnan i Jaspers resonemang kan sägas vara att ”verkligheten” inte är något objektivt som man kan 

övertygas om att man befinner sig i genom logiska resonemang. Med ”verkligheten” åsyftar vi 

oftast saker som de objektivt är, men Jaspers menar att för att verkligen fatta verkligheten måste vi  

se till viktiga aspekter som avslöjar sig i den subjektiva upplevelsen. Jaspers menar att saker som är 

verkliga ibland inte känns verkliga för oss.  Den subjektiva verklighetsupplevelsen tillmäts hos 

honom stor legitimitet.  

Likt Husserl tycks det centrala för honom vara att återvända till tingen själva, hur tillvaron 

framträder för oss, snarare än att fastställa vad verkligheten egentligen är eller utröna om den 

verkligen existerar.  Förfrämligandet av världen beskrivs av honom visserligen som abnormalt, men 

samtidigt har han en normaliserande blick: det är ett av de sätt som verkligheten kan visa sig på. 

114 Gebsattel, 1954, s. 31, ”Das Nichtdasein dieser Welt ist nicht die Folge einer Störung von kognitiven Akten oder 
einer Action secondaire (wie Janet behauptet) sondern des sympathetischen Grundverhältnisses zu Mensch und 
Welt, das aller Erkentnnis und allem Wollen vorangeht, das den Boden bildet, auf dem sich alle kognitiven und 
willensmäßigen Akt erst entfalten, ja, das sogar den einzelnen Wahrnehmungen und Empfindungen vorgängig ist.”

115 Heidegger menar att Dasein (till-varon) existerar som vara-i-världen. Människan är inte i rummet på samma sätt  
som bordet och stolen: vi är alltid redan igång med det ena eller det andra och befinner oss alltid i ett på förhand 
konstruerat meningssammanhang, enligt filosofiprofessorn Staffan Carlshamre i 
http://people.su.se/~snce/filer/FenomenologiKapitel.pdf, s. 6 ff

116 Med detta tycks Jaspers mena att det krävs något mer än att tänka för att känna sig verklig. Den subjektiva 
verklighetsupplevelsen är för Jaspers viktigare än den objektiva verkligheten, men även den subjektiva upplevelsen 
kan svika oss. Det finns en kontrast mellan hans idé att självmedvetenheten åtföljer all normal varseblivning, idéer 
och tankar i form av ”jag tänker” och hans aversion mot Descartes idé att det är tänkandet som försäkrar oss om att  
vi finns till; där tycktes han ju mena att tänkandet inte räcker för att övertyga subjektet om sin existens. Se Jaspers 
1953, s. 79 ”Menschen im Zustand des Entfremdungserlebens, in dem er paradox sagt: ich bin nicht, aber als dieses 
Nichtsein muß ich ewig leben – die Erfüllung des Satzes des Descartes ist logisch nicht zu erzwingen, dazu gehört  
das ursprüngliche Seinsbewußtsein, inbesondere das Daseinbewußtsein selber: ich bin da, womit zugleich das 
Dasein der Dinge außer mir als gleich wirklich erfahren wird.“ 

117 Thiel 2012, s. 37.

http://people.su.se/~snce/filer/FenomenologiKapitel.pdf


3.3. Identitet som kontinuitet 

Jaspers finner det avgörande att identiteten måste upplevas som en kontinuitet för att vara frisk. Det 

tredje viktiga kriteriet för självmedvetenhet är nämligen att självet upplevs som en identitet genom 

tiden. Han hänvisar till en patient som påstår att han från och med  ett visst datum kände sig som 

någon annan än tidigare; han beskriver sitt förflutna jag som ”en liten dvärg inom sig”.118

Jaspers kopplar ihop personmedvetenheten med minnet - depersonalisationsfenomen är nämligen 

relaterat till det fenomen då människor saknar förmågan att föreställa sig och komma ihåg,  vilket 

tänkbart speglar en syn på subjektivitet där minnet skapar identiteten.119 

Gebsattel menar på ett liknande sätt att depersonalisation är en brist på känslan av att ha möjlighet  

att förändra sig själv, en hämning av blivandet. Han refererar till Heidegger som menar att 

existerandet är synonymt med att kunna och att bliva: ”jag är” kan bara sägas när det finns 

möjlighet till självförändring och rörelse mot blivandet. I världen och med världen existerar vi bara 

om vi är inbegripna med möjligheten att kunna, delta och fjärma oss. 120 Detta utgör en intressant 

kontrast till Jaspers syn på depersonalisation som en upplösning av det enhetliga subjektet – för 

Gebsattel rör det sig snarare om ett hämmat blivande än ett upplöst varande.

3.4. Revan mellan kroppen och jaget

Jaspers föredrar att se människans friska ursprungstillstånd som en enhetlighet mellan kropp och 

jag. När man tittar på sig själv med en medicinsk distanserad blick och betraktar smärtor som 

symtom blir kroppen som ett främmande ting eller en anatomisk fastställdhet och ens känsla av 

enlighet med sig själv förändras – det enhetliga bandet mellan kropp och jag upplöses och kroppen 

blir oss något avlägset och inte alls identiskt.121 Detta kan ses som en kritik gentemot dåtidens 

läkarvetenskap. Det kan också ses som en rädsla för att beskåda sig själv utifrån med den andres 

distans. Att vara sig själv tycks för Jaspers liktydligt med att vara tillvarons ständiga utgångspunkt, 

att alltid vara inuti. Att få syn på sig själv utifrån som en i mängden leder till att subjektivitetens och  

förstapersonsperspektivets godtycklighet åskådliggörs, vilket hotar det egna tolkningsföreträdet på 

bilden av självet.

118 Jaspers 1953, s. 105: ”Dies damalige Ich kommt mir jetzt vor wie ein kleiner Zwerg, der in mir sitzt.” 
119 Ibid, s. 105: ”Die subjektive Unfähigkeit zum Vorstellen und Erinnern, die Gefühlshemmungklagen, das 

Bewußtsein des Automatismus der Willensvorgänge.”
120 Gebsattel 1954, s. 31-32, ”Existieren nämlich heißt existieren können, da sein – ”da-sein-können” (Heidegger); ”ich 

bin” kann nur sagen, wer in der Möglichkeit der Selbstveränderung und in der Bewegung des Werdens steht. „In-
der-Welt“ und „mit-der-Welt“ existieren wir nur, soweit wir in einer Verfassung des Können uns befinden in bezug  
auf sie – soweit wir ein Inbegriff sind von Möglichkeiten, der Welt uns zu versichern, auf Teile von ihr zuzugehen,  
von anderen Teilen uns zu entfernen, von ebensolchen Teilen ergriffen und veranlaß zu werden , kurz, soweit – auch  
unvollzogen – die Aueinandersetzung mit ihr in potentia fortbesteht.“

121 Jaspers 1953, s. 75, ”Sehr wechselnd ist das Maß des Einsseins oder der Distanzierung in medizinische 
Beobachtung unserer selbst, wenn uns Schmerzen nur Symptome sind, unser Körper wie ein fremder Gegenstand 
anatomischer Feststellungen ist und wir in zwar faktisch unlösbaren Einssein unseren Körper als unser Kleid, als  
und letzthin fern und gar nicht identisch ansehen.” 



Kluvenheten i den psykiska medvetenheten kommer sig av att man både identifierar sig själv med 

kroppen – eftersom det empiriskt inte är möjligt att separera sig från den – och att man kan betrakta  

den utifrån som ett främmande objekt, på inget sätt tillhörande självet. 122 Man skulle kunna 

sammanfatta det som att Jaspers ser människans förmåga till självreflektion som en problematisk 

egenskap som hotar jagets enhetlighet.

Även Gebsattel intresserar sig för  subjektivitetens dubbelhet, att man är inuti sig själv och 

samtidigt kan betrakta sig själv med distans. Hos den depersonaliserade finns två jag, där jag jag A 

tvångsmässigt betraktar jag B och inte låter sig förenas i en helhet. De kan inte nå varandra.123 

Hälsan råder när jag A och B sammanfaller. Han betonar den depersonaliserades främlingskap inför 

världen och kroppen. Patienten säger att hon tittar på tingen och blir överväldigade över att de är 

där; ”Är handen verkligen där, är det min hand?”124 

3.5. Inlevelse som jagupplösning

Jaspers intresserar sig för flera abnormala tillstånd då den tydliga gränsen mellan självet och 

världen försvagas. Jagmedvetenhetens fjärde karasterikum är den tydliga skillnaden mellan jag och 

yttervärld. Som exempel på sjukliga avvikelser från detta tar han upp schizofrenas upplevelser.125 De 

”lider av vad andra gör” och identifierar sig själva med världen utanför kroppen. En haschpåverkad 

person säger att ”precis nyss var jag en bit apelsin”.  En meskalinpåverkad säger att den känner 

ljudet från en skällande hund som en smärta i kroppen: jaget var i smärtan.” I samma kategori 

placerar Jaspers sjuka som för korta sekunder tror att de försvinner: de är som en ”matematisk 

punkt” som fortsätter leva i objekten omkring dem (”oder sie leben nur noch in der 

Gegenständen”)126, något som Jaspers menar att Baudelaire skildrar i sina dikter om 

122 Jaspers 1953, s. 295, Jaspers kommer fram till att medvetenheten om det egna självet är direkt kopplat till 
kroppsmedvetenheten. Detta leder till problem menar han, eftersom människan samtidigt är sin kropp och samtidigt 
har ett psyke som kan iaktta kroppen med en distans.  Kroppen är en realitet som man samtidigt är, och betraktar 
som ett instrument.  ”Daß er in der Reflexion seinem Leibes des seinen und doch ihm gegenüberstehenden bewußt 
ist,  ist ein Moment seines Wesens als Daseins. Der Mensch ist sein Leib und zugleich steht er in der Reflexion 
seinem Leibe auch gegenüber. Der Leib ist die Wirklichkeit, von der es heißen kann: ich bin es selber, und: er ist das 
Instrument für mich. Dieses Doppelte, sich mit ihm zu identifieren – denn eine Lösung von ihm ist empirisch nicht 
möglich – und sich ihm gegenüberstellen als einem nicht zum Selbstsein gehörend Anerkannten, macht die 
Zweideutigkeit des leiblichen Selbstbewußtseins.”  

123 Gebsattel 1954, s. 38, ”Spaltung des Selbst in ein beobachtendes und ein beobachtetes Ich, die nicht zueinanderes 
hinkönnen, die sich nicht in einem einheintlichen Vollzug vereinigen lassen.”

124 Ibid, s. 26, ”Am 20.1.1935 überwiegt wieder das Fremdheitsgefühl Leib und Welt und Menschen gegenüber, z. B. 
Auch dem Arzt gegenüber. ”Ich muß alle Gegenstände anschauen und bin erstaunt, daß sie da sind – und alles muß 
erst selbstverständlich werden, ist es aber noch nicht. Ebenso ist es mit meinen eigenen Glidern, besonders mit der 
Hand. Ist es wirklich wahr? Ist das meine Hand?”

125 Jaspers 1953, s. 105  ”Das vierte Merkmal des Ichbewußtsein ist das klare Gegenuberstehen einer Außenwelt”  
”Nach rätselhaften Äußerungen Schizophrener scheint es, als ob die Kranken sich mit Gegenständen der Außenwelt  
identifizierten.” ”Baudelaire schildert ähnliches in der Haschischvergiftung.”

126 Jaspers 1953, s. 105 ”Sie leiden unter den Betätigungen der anderen: jemand spinnt, sie sagen: was spinnst du mich 
da ein! Oder: was schlägst du mich da! Wenn ein Teppisch geklopft wird (Kahlbaum)” ”Jetzt eben war ich einen  
apelsinscheibe.” ”Ich fühlte das Bellen eines Hundes als ein schmerzhaftes Berührtwerden meines Körpers, der  
Hund war im Bellen, da mein Ich war in dem schmerz.” 



haschförgiftningar127, där han omvandlas till en pipa.

Inlevelse kan också vara patologiskt om det går till överdrift, påpekar han: som när andras psykiska 

liv framträder för starkt och livligt för personen. I en fallbeskrivning berättar en lärare att han hade 

en otrolig sensibilitet för atmosfärer och kunde uppfatta det minsta missförstånd mellan två av sina 

studenter.128  Precis som världen kan upplevas abnormt främmande, kan den också förnimmas som 

överväldigande vacker, vilket enligt Jaspers också är abnormalt: allt får ett annat utseende, en 

gudomlig härlighet, det är som att man hamnat i en ny tillvaro, en ny värld: man ser hela 

universums härlighet.129 Han ser med andra ord både stark social sensibilitet och mottaglighet för 

intryck som abnorma fenomen. En frisk subjektivitet skulle enligt detta resonemang vara synonym 

med ogenomtränglighet och oberördhet.

Gebsattel framhåller inte inlevelserika upplevelser som något patologiskt. Den depersonaliserades 

stora problem verkar för honom snarare vara att hon är fjärmad från världen och alla intryck, 

”infryst i en isvak.”130 Det snöar, och patienten ser inte att det snöar.131

Jaspers drar en skarp gräns mellan det upplevande subjektet och ”innehållet” som det erfar; allt 

själsliv innefattar ett subjekt och ett objekt.132   Han patologiserar svårigheter med uppdelandet av 

världen och självet. Drogförgiftningar, schizofrena symtom, förstärkt empati och erfarenheten av att 

försvinna tillhör detta problemfält.

3.6.  Tomhet och avgrund

Besöket hos min familj, det är en spöknatt, dunkel, barnen så bleka – utan önskningar vid min sida. 

Tomheten fyller gapet mellan mig och min man så att jag inte kan komma över till honom: istället för att leda 

mig håller gapet mig ifrån. Från hela världen är jag frånhållen,  till och med från min säng. Jag ligger i den och 

ändå inte i den: ofta är det om om jag flöt runt i den. Den är inte heller där för mig, världen är inte där, 

127  ”Je suis la pipe d'un auteur/ On voit, à contempler ma mine/ D'Abyssinienne ou de Cafrine/ Que mon maître est un 
grand fumeur.” Charles Baudelaire, Les fleurs du mal / Die Blumen des Bösen, Fischer Bücherei, (Frankfurt am 
Main 1963) s. 116.

128 Jaspers 1913, s. 56, ”Die pathologischen Phänomene bestehen in einem Versagen der Einfühlung – die anderen 
scheinen wie tot, die Kranken meinen, sie nur noch äußerlich zu sehen, aber des seelischen Lebens des anderes sich 
nicht mehr bewußt zu werden – oder in einem quälend eindrichlichen Einfühlen – das Seelenlebe des anderen drängt  
sich mit ungeheurer Lebendigkeit dem wehrlos Preisgegeben auf – oder in einem phantastischen Trügeeinfuhlen – 
es wird seelischen verstanden, das gar nicht wirklich ist.”

129 Jaspers 1953, s. 54, ”Wie die Wahrnehmungswelt als fremd und unbekannt, als tot erlebt werden kann, so kann sie 
abnormerweise als ganz neu und von überwältigender Schönheit erlebt werden. ”Alles bekam ein anderes Aussehen.  
Ich sah alles gleichsam in allem einen Zug göttlicher Herrlichkeit.” ”Es war, als wenn ich in eine neue Welt, in eine  
neues Dasein gekommen wäre.”

130 Gebsattel 1954, s. 23, ”Es ist, als wäre die Leere angefüllt mit lauter Bildern der Leere”. (Die Pat. Trämt z.b. Von 
einer Uhr, die nicht geht und die sie anschreit: ”Geh doch endlich” oder von einem Sarg, in dem sie liegt – oder sie 
sieht sich in einer Eisscholle, in der sie eingefroren ist – oder sie steht ganz allein in einem unendlich leeren Raum 
oder in einer vereisten Landschaft.”

131 Ibid, s. 25, ”Es schneit, und man weiß nicht, daß es schneit, man sieht es nicht. Man weiß nicht, wo man ist.”
132  Jaspers 1913,  s. 25. ”In allem entwickelten Seelenleben besteht dies in keiner Weise rückführbare Urphänomen,  

daß ein Subjekt den Objekten (Gegenständen) gegenubersteht, daß eine Persönlichkeit sich auf Inhalte gerichtet  
weiß.”



människorna, de käraste är inte där, bara tomhet är där: oändlig.133

Medan Jaspers ser det som abnormalt att vara sensibel och ha förmågan att uppfyllas av intryck och 

känslor, ser Gebsattel istället oförmågan att drabbas och känna som patologisk. Depersonalisation är 

för honom ett utslag av tillvarons tomhet, en inre ödslighet. Hos Gebsattel finns en stark tilltro till  

den depersonaliserades utsagor om sina erfarenheter.  Tillståndet är inte en vanföreställning eller en 

sinnesförvrängning: den depersonaliserades existens upplevs som tomhet eftersom den är tomhet.134 

Han ger den subjektiva upplevelsen av verkligheten större legitimitet än den objektiva då han 

påpekar att man måste tro patienten när hon säger att tomheten börjar inuti och färgar av sig på 

utsidan – tomheten kommer sig inte av att världen är objektivt tom utan av att hennes inre är höljt i  

tomhet.135  ”Verkligheten” är således inte något objektivt som befinner sig på utsidan av subjektet 

oberoende av hennes upplevelse av den: subjektet och värld är sammanflätade. Verkligheten finns i 

den subjektiva upplevelsen.

Gebsattel poängterar att ”Br. L”. har en ovanlig förmåga till introspektion och rapporterande av sitt  

tillstånd. Han kallar det ett självbetraktelsetvång, vilket har den särpräglade karaktären att hon 

domineras av vissa specifika bilder, som han anser representerar världen och den sjuka, 

derealiserade förbindelsen med den: som bilden av en avgrund hon vet att hon befinner sig i.136 En 

gång en bild av ett själv i två delar som byter plats i rasande fart. Patienten drömmer om en klocka 

som inte går och får henne att ropa ”Gå då någon gång” eller om en grav, i vilken hon ligger – eller 

så ser hon sig i en isvak, i vilken hon är infrusen – eller står hon helt ensam i ett oändligt tomt rum 

eller i ett förfruset landskap. Hon säger att dessa bilder egentligen inte är bilder, snarare hennes 

tillstånd självt. På så vis är dessa bilder alltid närvarande.137 Bilderna patienterna talar om är inte 

metaforer ordets egentliga bemärkelse, påpekar Gebsattel. Snarare är den kroppsligt härbärgerade 

133 Gebsattel 1954, s. 25, ”Der Besuch der Meinen, das ist ein Nachtspuk, schemenhaft, die Kinder so blaß – so 
wunschlos von meiner Seite. Die Leere füllt den Zwischenraum mir und meinem Mann, so daß ich nicht 
hinüberkomme; statt zu leiten, hält der Zwischenraum mich ab. Von der ganzen welt bin ich so abgehalten, sogar 
von meinem Bett: nicht einmal zu meinem Bett kan ich hinkommen. Ich liege drinnen und doch nicht drinnen, - oft 
ist mir, als schwesste ich in ihm. Es ist auch nicht da, die ganze Welt ist nicht da, die Menschen, die liebsten, sind 
nicht da – nur Leere ist da – unendlich.”

134 Ibid, s. 40: ”Die Existenzweise das Depersonalisierten erscheint als Leere, weil sie Leere ist”
135 Gebsattel 1954 s. 40, ”Wir dürfen der Kranken unter anderem glauben, wenn sie angibt, daß die Leere draußen eine 

”Projektion” ihres inneren Leereseins in die Dinge hinein sei”.
136 Ibid, s. 21, ”Aßerdem war sie beherrscht von gewissen stereotypen Bildern, von denen man sagen muß, daß sie 

geradezu die welt und die verbindung mit ihr bei der realisierten kranken vertraten: Einmal das Bild eines 
Abgrundes, ind dem sie sich befindlich wußte; dieses Dasein im Abgrund wurde wollzogen in Stürzen von 
wechselnder Heftigkeit.”

137 Ibid, s. 23, ”Es ist, als wäre die Leere angefüllt mit lauter Bildern der Leere. (Die Pat. Trämt z.b. Von einer Uhr, die  
nicht geht und die sie anschreit: ”Geh doch endlich” oder von einem Sarg, in dem sie liegt – oder sie sieht sich in 
einer Eisscholle, in der sie eingefroren ist – oder sie steht ganz allein in einem unendlich leeren Raum oder in einer  
vereisten Landschaft. Sie gibt dann an, daß diese Bilder eigentlich nicht Bilder seien, sondern der Zustand selbst. 
Darum seien diese Bilder stets gegenwärtig: ”Ich bin von diesen Bildern besessen und habe kein anderes Leben als  
das dieser Bilder.”



tomheten identisk med ”hjärtats tomhet eller ”andens tomhet”.138 Detta kan låta dunkelt, men det 

som Gebsattel tycks mena att patienten drabbas av dessa bilder eftersom de korresponderar med 

något universellt i människan  - hjärtats tomhet och andens tomhet. 

Det finns något påfallande motsägelsefullt i Gebsattels tänkande – å ena sidan vill han se 

människans friska normaltillstånd ett harmoniskt hemmavarande i världen, där jaget upplever sig 

verkligt och meningsfullt utan distans till sig självt. Samtidigt anser han att andens tomhet och 

hjärtats tomhet hör till tillvarons väsen, att det är en fundamental komponent av henne. 

Att vägra se patientens beskrivningar av sitt tillstånd som metaforer är centralt i Gebsattels  

tänkande. Det är bara den särställning som den res extensa (den kroppsliga materien) har i 

västerlandet som förklarar tendensen att psykiatriker beskriver tomhet som ett kroppsligt vakuum, 

menar han.139 Vissa psykiska fenomen har en gemensam tillvarobetydelse vilken framkallar 

patientens upplevelse av rummets bottenlöshet.140  Kärnan i detta resonemang kan sammanfattas 

som att tomheten har sin grund i något själsligt och andligt inuti människan, inte av något fysiskt.  

Patienten använder dessa beskrivningar eftersom de korresponderar med något essentiellt och 

verkligt inom henne. Man skulle också kunna läsa det som att upplevelserna och tomhet och 

främlingskap inte är en yttring eller ett symtom av något bortom sig själva. Kroppen känns 

främmande därför att den är främmande.

Tomhet förekommer i kroppsvärlden, men den förekommer också i det andligas och själsligas 

varasfär, så pass att Max Scheler anser det berättigat i sin rumsteori att härleda tomhetsformen till  

hjärtats tomhet. Här tycks Gebsattel mena att den kroppsliga upplevelsen är underställd den själsliga 

– den inre tomheten präglar kroppen. Istället för att betrakta tillståndet som en biologisk, organisk 

realitet vill Gebsattel se det som en andlig tomhet, en hjärtats tomhet som gör sitt avtryck på 

kroppen. 141

Depersonalisation är alltså en yttring av en ”existens i tomhet.” För att förstå hans användning av 

detta begrepp måste man vara bekant med filosofen och sociologen Max Scheler (1874-1928) och 

138 Ibid, s. 40, ”Bildern nicht um eine bloße Übertragung aus der Seinsphäre des Physikalischen oder Räumlichen auf 
Geistig-Seelisches, also nicht um eine Metapher im eigentlischen Sinn des Wortes, sondern die in der Seinsphäre des 
Körperlichen beheimatete Leere ist in ihrer allgemeinen Bedeutnungsrichtung identisch mit der ”Leere des Herzens”  
oder ”der Leere des Geistes”. 

139 Gebsattel 1954,  s. 40 ”Es ist nur die Vorzugsstellung der res existensa im Denken des Abendlandes, was die 
Neigung erklärt, als Leere im eigentlichen Sinn das körperliche Vakuum zu bezeichnen.” Renée Descarte definierade 
materien (allt kroppsligt) som "res extensa" ("utsträckt ting"), och allt själsligt  som "res cogitans" ("tänkande ting").
140 Ibid, s. 41: ”Diese leere, die so sehr im mittelpunkt der psychose steht, wird gelebt im bilde des abgrund und 

erfahren in einer reihenfolge von abstürzen in  den abgrund hinein. auch das bild vom abgrund ist nicht bild durch 
eine übertragung von räumlichen vorstellungen auf seelisches gebiet, sondern wieder ist es der gewissen räumlichen 
und seelischen phänomenen geminsame daseinsinn, welcher den eindruck des abgründigen in der verschiedensten 
seinsgebieten vermitteln.”

141 Ibid, s. 40, ””Leere” kommt vor in der körperwelt,  aber sie kommt auch vor in der seinsphäre des geistigen und 
seelischen – so sehr, daß z.b. M scheler sich für berechtigt hält, in seiner theorie des raumes die leerform des raumes 
von der Leere dez herzens abzuleiten.”



hans tematiserande av människans fundamentala tomhet.142 1928 skriver han att människan är ett 

problem för sig själv som aldrig förr. Människans plats i världen är inte given. Hennes separation 

från naturen framkallar ångest och medvetenheten om intet. .143  Människan har en instinktiv, 

ursprunglig förväntan som alltid förblir ouppfylld, tom.144 Till skillnad från djuret vet inte 

människan vad hon ska ta sig till med sin frihet. Hon måste förstås som en levandets 

återvändsgränd. Hennes ande lider inte av en sjukdom – livet är hennes sjukdom.145 

Tomheten står enligt Gebsattel i centrum i psykoser och upplevs som ett fall ned i avgrunden. Den 

utgör även fundamentet för den maniskt-depressiva existensformen.146 Även melankolisjukas 

hämning har en existentiell betydelse som bara kan förstås med hänvisning till existensen i 

tomhet.147 Tomhet som möjlighet hör till Daseins väsen, menar Gebsattel, vilket tyder på att han ser 

tomheten som något latent och medfött i människan. . 

Kärnan i detta resonemang tycks vara att tomheten som framkallar depersonalisation är en 

fundamental dimension av den mänskliga tillvaron. Han ser tomheten som en realitet som föregår 

sinnerserfarenhetena och får dem att förmedla avsaknad av värld.148 Detta utgör en skarp kontrast 

mot vår tids biologistiska förhållningssätt som ser neurologiska processer och sinneserfarenheter 

som konstituerande för vår inre värld, inte tvärtom.

Gebsattel vill undvika biologistiska tolkningsmodeller av patientens tillstånd, men 

behandlingsmetoderna ändrar han inte på. En insulinkur, tre opiumkurer och en pyriferkur149 ingår i 

142 Se bland andra Milan Uzelac:  ”Deutung des Todes bei Max Scheler und Eugen Fink”, s. 5.  Scheler var en 
föregångare inom det tidiga 1900-talets filosofiska antropologi med sitt verk Die Stellung des Menschen im kosmos 
(1928) och Vom Ewigen im Menschen, (1921). Scheler ersätter den cartesianska dualismen med en tredelad struktur 
av kropp, själ och andre. Han människosyn präglas av hans kristna tro och föreställningen om människan som en 
kärleksfull och irrationell varelse.  För Scheler har tomheten att göra med människans ändlighet – döden är inte 
livets motsats utan snarare något medfött, ständigt närvarande i människan. För varje andetag sjunker människan 
djupare i tomheten, intet. Tomheten och intet är symboler för något som inte kan uttryckas. 

143 Pasevich 2008, s. 426 f.
144 Patrick Vilwert: Philosophische Anthroplogie als Grundlagswissenschaft Königshausen & Neumann (Würzburg 

2009) s. 31. Människan ser på sin tomhet som en rummets och tidens ”oändliga tomhet”, som skulle finnas i henne 
även om det inte fanns några ting i världen. ”So blickt der Mensch, ohne es zu ahnen, seine eigine Herzenleere als 
eine ”unendliche Leere” des Raumes und der Zeit an, als ob diese auch bestünden, wenn es gar keine Dinge gäbe!”

145 Ibid, s. 21.
146 Gebsattel 1954, s. 45, ”Mit einem Wort: Je wissender man an die Symptome der Melancholie herangeht, desto 

deutlicher erweisen sich diese dem Betrachter als Bilder, Gleichnisse, Umschreibungen der existentiellen Leere, die  
das Fundament der manisch-depressiven Existenzform bildet.”

147 Ibid,  s 45: ”Kurz, die Hemmung der Melancholiekranken hat einen existentiellen Sinn, und dieser läßt sich gar 
nicht anders fassen als durch den Hinweis auf die Existenz im Leeren.”

148 Ibid s. 33, ”Es ist nicht so, daß die Kranke die einzelne Sinneserfahrung erst machen muß, um zum Eindruck von 
Nicht-dasein und Unwirklichkeit der Welt zu kommen, sondern die Sinne schlagen ihre Augen gleichsam in dieser  
Abwesenheit von Welt auf. Die Leere der Welt geht , mit einem Wort, der Betätigung irgendwelcher  
Sinnesfunktionen voraus, und nun vermitteln diese statt Welt Abwesenheit von Welt.”

149 Under 1900-talet första hälft kunde patienter med svår oro, manodepressivitet eller schizofreni ges injektioner med 
det feberframkallande medlet Pyrifer. Gunnel Svedberg, Omvårdnadstrditioner inom svensk psykiatrisk vård under 
1900-talets första hälft, Repro print (Stockholm 2002) s. 78.



behandlingen av patienten. Den 25/2 1935 var patienten markant förbättrad.150 Under 

återhämtningen märker hon hur hon börjar uppleva världen som verkligare. 

”Jag upptäcker en boksida, jag känner den mellan mina fingrar, jag känner den glatta och sträva ytan som något  

helt nytt.  Det var bara ett ögonblick – det tunna bladet, det gav mig tusen gånger mer än mina barns 

ansikten på påsken. Jag tog mina barns huvuden i händerna för att känna dem, men jag kände inget: mina 

händer, däremellan inget. Bladet, plötsligt upptäckte jag det, och sedan var det borta igen. En daggmask såg jag 

nyss, en dum daggmask på gårdsvägen – jag blev stående och tittade på den som på något ovanligt – en 

daggmask, den ringlade sig. Människor  är emellertid fortfarande ingenting för mig, bara  naturen har jag 

upptäckt, ännu inte det hela, snarare den minsta beståndsdel. Det är en stor förundran, en stor stillhet i allt 

rusande.”151

3.7. Mellan en filosofisk och psykiatrisk syn på depersonalisation och subjektivitet

I 1953 års utgåva av Allgemeine Psychophatologie  påstår han att det både finns ett ”intrycksjag”, 

ett ”situationsjag” och ett ”socialt jag”, som står i motsatsförhållande till det ”personliga jaget”.  

Men det ursprungliga personlighetsmedvetandet måste ligga i förgrunden till alla dessa jag för att 

man ska definieras som frisk.152  Jaspers tycks vara av åsikten att det djupt inom människan finns 

något autentiskt och verkligt som göms bakom lager av iscensatta roller. Denna syn på subjektivitet  

har något essentialistiskt över sig som rimmar illa med tanken om människan som odefinierbar. Det 

utgör en stark kontrast mot en modern syn på jaget som flexibelt och situationsbundet, en produkt 

av sin miljö och sina relationer. 

I essän ”Über meine Philosophie” från 1941 ger han en bild av människan som svåravgränsad, 

mindre enhetlig och framför allt mindre självmedveten. Personmedvetenheten kan inte uppkomma 

utan att man blir medveten om sin roll och sitt förhållande till dem, skriver Jaspers. Individen alltid  

är mer än han någonsin kan känna till att han är. Individen blir aldrig ett objekt som man kan få 

kunskap om. En total medvetenhet om sig själv – sina motiv, drifter, värderingar – är blir aldrig 

150 Gebsattel 1954, s. 22, ”Drei Opiumkuren, eine Insulinkur, eine Pyriferkur wurden in die Behandlung eingebaut. Am 
25.2.1935. wurde die Pat. Erheblich gebessert, abert noch keineswegs geheilt entlassen.”

151 Gebsattel 1954, s. 25: ”Ich entdecke ein Buchenblatt, ich fühle es zwischen meinen Fingern, ich fühle die glatte und 
die rauhe Fläche, wie etwas ganz Neues. Es war nur ein Augenblick – das schmale Blättchen, es hat mir tausendmal  
mehr gegeben als Ostern die Gesichter meiner Kinder. Damals nahm ich den Kopf meiner Kinder in die Hände, um 
sie zu fühlen, aber ich fühlte nichts – meine Hände, - dazwischen nichts. Das Blättchen, plötzlich entdeckte ich es,  
und dann war es wieder fort. Einen Regenwurm habe ich vorhin gesehen, einen blöden Regenwurm auf dem 
Gartenweg – ich blieb stehen und guckte ihn an wie etwas Unerhörtes – ein Regenwurm, der ringelte sich.  
Menschen allerdings sind mir noch nichts, nur die Natur habe ich entdeckt, noch nichts als Ganzes, sondern in den 
kleinsten Bestandteilen. Das ist ein großes Verwundern, ein großes Stillesein nach all der Hetze.” 

152 Jaspers 1953 s. 294 ”So gibt es ein ”Eindrucks-Ich”, ein besonderes, verschobenes Persönlichkeitsbewußtsein des 
Augenblicks, das den Eindruck, den man anderen macht, auf das eigene Ich zurückfällt. Oder es gibt ganz allgemein  
ein ”Situations-Ich”, das je nach der individuellen Veranlagung in mehr oder wenigen starken Schwankungen 
hervortritt. Denke wir an die Reaktion auf die Umgebung, die nicht bloß in einem Augenblick, sondern auf das 
dauernde Milieu stattfindet, so können wir ein ”soziales Ich” dem eigentlichen persönlichen Ich gegenüberstellen. In  
allen diesen Fällen war immer das Persönlichkeitbewußtsein aus zwei untrennbaren Komponenten 
zusammengesetzt: einem Selbstwertgefuhl und einem bloß Bewußtsein des eigenen besonderen Seins.”



något mer än bara en idé.153  Detta står i stark kontrast mot hans konstaterande om att 

självmedvetenheten alltid är närvarande i allt man gör och upplever. 154

I de senare versionerna av Allgemeine Psychopathologie gör Jaspers sin gränsdragning mellan 

friska och sjuka upplevelser mindre strikt. Han betvivlar möjligheten att göra en precis definition av 

hälsa eftersom människans essens är hennes varas ofullständighet. Livets gång är samtidigt 

framgång och motgång. Att vara sjuk hör till livet som sådant, det är inte en rad undantag isolerade 

från livet utan en del av dess väg, en ofrånkomlig fara.155  Gebsattel har en liknande syn på 

människan som ofullständig och den psykiska sjukdomen som en konsekvens av denna 

ofullständighet. Enligt Gebsattel är hälsan hos tillvaron är inget självklart eller obestritt givet,  

snarare något tillkämpat (Erkämpftes) också när man fått det utan ansträngning, något vunnet 

(Errungenes). Livet är alltid utsatt för outtalade, anonyma hot. Det finns en ambivalens i Gebsattels  

syn på människan. Hon karaktäriseras enligt honom å ena sidan av att hela tiden befinna sig i 

riktning mot självförverkligande. Det som ska förverkligas är den ”personliga mitten” (personale 

Mitte) vilken formuleras i meningen ”Jag är vad jag är”. Det faktum att nedbytande neuroser och 

självdestruktivitet förekommer hos människan beror enligt Gebsattel på att det finns en 

grundläggande nihilistisk tendens i människan.156 Gebsattel menar att depersonalisationen – 

existensen i tomhet – är synonym med upphävandet av världens och den egna personens 

verklighet.157 Människan är enligt honom ”fallen” varelse som kan förbrödra sig med avgrunden om 

hon vill.158  I denna hållning kan man se likheter med Arnold Gehlens teori om människan som ett 

bristväsen. Mellan raderna i Gebsattels teorier kan man utläsa en syn på psykisk sjukdom som en 

konsekvens av människans fallna natur. Med tanke på att hans psykiatriska teorier vilar på kristna 

föreställningar om synd, frälsning och sakrament är detta inte oväntat.  Konsekvensen av en sådan 

idé kan bli att psykiskt lidande ses som en form av straff som individen själv står i skuld till. Den 

psykiska sjukdoman kan då inte härledas till yttre faktorer, utan måste förklaras med något 

inneboende mörkt och förfelat i det mänskliga och inte kan botas utan måste accepteras som en 

153 Jaspers 1953, s. 294, ”Das vollentwickelte Persönlichkeitsbewußtsein, in dem der Mensch sich seiner Ganzheit, 
seinerdauernden Triebe und Motive, seiner konstanten Wertungen bewußt ist, ist nicht jeden Augenblick 
gegenwärtig und letzhin nur Idee.”

154 I 1953 års utgåva postuleras det att den kompletta medvetenheten om sig själv är en omöjlighet, vilket skär sig mot 
hans tidigare starka emfas på hur viktig självmedvetandet är som friskhetskriterium.  Hans starka övertygelse om 
självmedvetandet som normalitetskriterium lämnar inte mycket utrymme för saker man gör utan att vara riktigt 
medveten om vad man gör eller vem man är. 
155 Jaspers 1953, s. 657, ”Das Kranksein ist Weg nicht nur der Ausnahmen des Lebens, welche ausscheiden, sondern es  

gehört zum Leben selber als Moment seines Aufstieges, als überwindbare Gefahr.”
156 Spiegelberg 1973, s. 253.
157 Gebsattel s. 42: ”Weil Leere als möglichkeit zum Wesen des Daseins gehört, nur darum kan sie in einer Psychose 

hervorbrechen und deren Symptomatik bestimmen. Die Existenz in Leeren bedeutet für den Anthropologen eine 
Möglichkeit des Menschseins, die gleichbedeutend ist mir der Aufhebung des Wirklichkeitsvollzugs von Welt und 
eigener Person.”

158 Herbert Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern 
university press (Evanston 1973), s. 253.



fundamental dimension av tillvaron.

3.8. Psykisk sjukdom som filosofisk erfarenhet 

Jaspers påpekar ofta svårigheten att definiera och formulera de filosofiska erfarenheter som psykisk 

sjukdom katalyserar: i den schizofrena patienten öppnas ett ”metafysiskt djup” i början av 

sjukdomen, ett djup man bara kan tala om i indirekta omskrivningar. Livsföringen blir lidelsefullare,  

ovillkorligare, andligare, hämningslösare och naturligare, och samtidigt mer oberäknelig och 

demonisk.159

Jaspers menar att personlighetsstörningar och psykoser är inte är avvikelser från en frisk norm utan 

källor till mänskliga möjligheter. Den abnormala upplevelsen är ofta en manifestation av en  

mänsklig angelägenhet. Den psykiskt sjuke konstnärens symtom är en ”filosofisk erfarenhet”.   Han 

går så långt som att det inte går att tala om en ”sjuk” person i psykiatrin160 vilket Gebsattel citerar 

och tillägger att psykiatrikerna inte vet mer om hur man definierar sjukt och friskt än lekmännen. 161 

Gebsattel kritiserar medicinen för att betrakta människor som objekt och sjuklighet bara som 

patologi och inte intressera sig för sjukdomens existentiella betydelser.162  Fördelen med den den 

antropologiska medicinen är att den inte intresserar sig för sjukligheten utan om den sjuka 

människan; man pratar inte om sjukdomen som något verkligt i sig utan som ett sätt som den 

mänskliga tillvaron artar sig på.163   

Gebsattel verkar mena att tomheten som den depersonaliserade upplever är ett slags ontologiskt,  

universellt grundtillstånd som föregår individuella egenskaper och erfarenheter.164  Det krävs en 

filosofi för att förstå det. Först genom Husserls, Heideggers, Löwiths och Binswangers tydningslära 

(Bedeutungslehre) får vi en förståelse som är förberedd för ett kliniskt fenomen som 

tomhetssyndromet (eine klinische Erscheinung wie das Leeresyndrom).165 

159 Karl Jaspers, Strindberg und van Gogh, Piper Verlag (München 2012(1949)), s. 124 f.
160 Jaspers 1953, s. 651-652. Jaspers menar att synen på vem som är sjuk det senaste århundradet kommit att påverkas 

av idén om social nyttighet (soziale Brauchbarkeit). Vad som i allmänhet är sjukt, beror mindre på uppfattningar 
inom respektive kulturer (eller kulturkretsar). Läkaren funderar egentligen allra minst över vad som  ”sjukt” och 
”friskt”betyder,”Was krank in allgemeinen sei, das hängt weniger vom Auffassungen der jeweiligen Kulturkreise.  
Das ist bei der großen Maße der körperlichen Erkrankungen nicht merkbar, bei den Krankheiten der Psyche aber  
sehr. Was selten ist, vom Durchschnitt über ein gewisses Maß abweicht, ist krank.” 

161 Gebsattel 1954, s. 361  
162 Ibid, s. 362, ”Aber die Krankheit ist nicht identisch mit dem Pathologischen. Was die aussließlich 

naturwissenschaftliche Einstellung hinter sich bringt, was sie gar nicht interessiert, das ist der Mensch in der 
existentiellen Weise seines Krankseins, welche Weise doch für diesen das Eigentliche seiner Krankheit ausmacht.”

163 Ibid s. 364, ”und die Krankheit wird angegangen nicht als ein ens per se, sondern eine weise des Menschseins”.
164 Gebsattel 1954, s. 40 ”Nun erst verstehen wir, daß die Leere ene ontologische Grundtasache bezeichnet, die der 
Auseinanderlegung des Seins in einzelne Seinssphären vorausgeht.”

165 Ibid, s. 40, ”Erst durch die Bedeutungslehre Husserls, Heideggers, löwiths, Binswangers) wird das Verständnis 
vorbereitet für eine klinische Erscheinung wie das Leeresyndrom. Nun erst verstehen wir, dass die Leere ene  
ontologische Grundtasache bezeichnet, die der Auseinanderlegung des Seins in einzelne Seinssphären vorausgeht.”



I Jaspers bok Strindberg und van Gogh betonar han att den psykotiska verkligheten erbjuder oss en 

oändlig mängd innehåll som representerar grundläggande filosofiska problem: intighet, förödelse, 

formlöshet, död.  Detta innehåller ett djup som inte tillhör sjukdom som empiriskt forskningsobjekt.  

Här bryter de mest extrema av mänskliga möjligheter genom de vanliga begränsningarna i vår 

skyddade, lugna och friktionsfria existens. Filosofen inom oss kan inte låta bli att bli fascinerad av 

denna extraordinära verklighet.166  

Hos schizofrena som befinner sig i början av sjukdomen har en ”metafysisk avgrund” öppnats. 

Psykiatrikern som inte nöjer sig med att undersöka greppbara symtom och analysera allt i 

begreppsliga kategorier, utan snarare har en filosofisk inställning över den mänskliga existensen, 

kommer fram till resultat som är svåra att formulera utan att de låter dunkla.167

Hos den depersonalisationssjuke tror sig Gebsattel ha hittat ett tillstånd som tidigare skildrats hos 

diktare och mystiker: han tolkar både depersonalisation och manisk depression som olika 

uppträdanden av ”existens i tomhet”, vilket kopplas till avgrunden. Mystikerna pratar om gudomens 

avgrund och diktarna om förtvivlans avgrund, som Baudelaire. Pascal hade en avgrund gåendes 

framför sig och upplever sin litenhet i en oändligt delbar värld som en avgrund. Så för att förstå 

avgrunden i psykosen måste avgrundens tillvarobetydelse (Daseinsinn) fastställas, vilket i sin tur 

öppnar för en betydelsefull observation över kopplingen mellan avgrund och tomhet.168

För att förstå denna referens kan det vara bra att vara bekant med Blaise Pascals (1623-1662) syn på 

människan som svald i en oändlighet. Han tänker sig att människan befinner sig i mellanställning 

mellan evighet och intighet: hon är ett ingenting i jämförelse med det oändliga och ett allt i  

jämförelse med intet. Människan kan inte förstå tillvarons extremer - tingens slut och deras början – 

detta är en ogenomtränglig hemlighet. Människan är oförmögen att skåda intet som hon är skapad 

av, och den oändlighet som svalt henne.169 

166 Jaspers 1953, s. 257, ”...daß in Menschen, die krank werden, die nicht zur Krankheit als empirischem 
Forschnungsobjekt gehört, sondern zu diesem Menschen in seiner Geschichtlichkeit: daß eine Fülle von Gehalten in 
einer psychotischen Realität auftreten, die die Grundprobleme des Philosophierens sind: das Nichts, das schlechthin 
Zerstörende, das Gestaltlose, der Tod. Die äußersten menschlichen Möglichkeiten werden hier im Durchbruch durch  
alle Grenzen des sich bergenden, beruhigenden, gestaltenden und abschliessenden Daseins wirklich. Es kan nicht  
anders sein, als daß der Philosoph in uns sein Leben lang von dieser Wirklichkeit wie gebannt bleibt und immer neu 
von daher die Frage hört.”  

167 Karl Jaspers, Strindberg und van Gogh, Piper Verlag (München 2012(1949)), s. 124: ”Wohl jeder Psychiater, der 
die Kranken nicht bloß auf greifbare Symptome und in ihm klar und bestimmt gewordenen begrifflichen Kategorien 
analysiert, sondern sich darüber hinaus in philosophischer Einstellung an die menschliche Gesamtexistenz 
anschauend hingibt, macht von Zeit zu Zeit eine Erfahrung, die er nicht zuformulieren vermag, und über die zu 
sprechen ihm wohl unbegriedigend ist, weil alles unbestimmt und unklar bleibt.” 

168 Gebsattel 1954, s.  41, ”Die Depersonalisation, im vorhergehenden analysiert, lässt uns erkennen, daß sie eine 
Erscheinungsweise der Existens im Leeren ist. Diese Existenz im Leeren aber hat überhaupt als die Daseinform des  
manisch-depressiven Menschen zu gelten.” 

169 Blaise Pascal, Pensées, E-bok publicerad av Samizdat förlag (Paris 2010(1897)), s. 17 ”Car enfin, qu’est-ce que 
l’homme dans la nature? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. 
Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principe sont pour lui invinciblement cachés 
dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est englouti.” 



Detta styrker Gebsattels tanke om att depersonalisationsupplevelserna inte är vanföreställningar 

eller galenskap: Den depersonaliserades existens upplevs som tom eftersom människan är tom; 

känslan av tomhet korresponderar med en tidlös avgrund som dväljer i människan, vilket Gebsattel 

också finner hos romantikens diktare och mystiker som pratar om ”avgrunden” , tomheten i en 

oändligt delbar värld hos Pascal, Baudelaires tomhet. Detta tyder på att han ser depersonalisation 

och den tomhet den härrör ur som en fundamental dimension i människan. Han vänder sig mot ”res 

existensas privilegierade ställning i västerlandet”, vilket tänkbart avser förklarandet av psykiskt 

lidande med kroppsliga betingelser. Det är istället en psykisk, andlig sfär man måste undersöka. 

Jaspers tänker sig att hysteri bara är extrema varianter av något som ligger i sin linda i alla 

människor.170  Det demoniska som bryter igenom hos psykotiska människor existerar hos alla 

människor men i en ordnad, nedhållen form. Detta demoniska kan inte definieras som friskt eller 

sjukt; snarare förhåller det sig så att en sjukdomsprocessen möjliggör genombrytandet av ”det 

demoniska”.171 Under en begynnande själslig sjukdom lossas själen ur sina grundvalar så att bara 

ruiner återstår och  människan sätts i förbindelse med den metafysiska erfarenhetens största djup, 

medvetenheten om det absoluta, skräcken och välsignelsen.172

Schizofreni är inget enhetligt, distinkt koncept som kan definieras med definitiva, objektiva 

karasterikum utan en oerhörd verklighet som måste förstås utifrån sin respektiva själsliga totalitet. 173 

I schizofrenins inledande fas får livet och konsten en metafysisk och religiös mening. Det är viktigt 

att inte se den schizofrenes konst som ”sjuk” - mentaliteten i den befinner sig bortom friskt och 

sjukt.174  

Jaspers har en relativistisk syn på psykisk sjukdom: psykosernas innehåll förändras beroende på 

vilken epok och vilken person de uppträder i.175 

170 Karl Jaspers (2012(1949)) s. 86, ”Und doch sind die hysterischen nur extreme Variationen von etwas, das in  
Ansätzen in allem Menschen steckt.”

171 Ibid s. 126, ”Er ist nun so, als ob dieses Dämonische, das in gesunden Menschen gekämpft, geordnet, zielhaft und 
auf lange Sicht schaffend besteht, im Beginn jener Krankheit sich in größter Vehemenz zum Durchbruch bringen 
kann. Nicht als ob das Dämonische, der Geist krankhaft wäre: er steht außerhalb des Gegensatzes gesund – krank;  
sondern der kranke Prozeß gibt Anlaß und Bedingung für dieses Durchbrechen; wenn auch nur für kurze Zeit. Es ist,  
als ob die Seele aufgelockert würde, in der Zeit der Auflockerung jene Tiefe zeige, dann mit der Vollendung der  
Auflockerung versteinert, chaotisch, zerfallen sei.“

172 Ibid, s. 128, ”Es könnte vielleicht die größte Tiefe des metaphysischen Erlebens, das Bewußtsein der Absoluten, des 
Grauens und der Seligkeit im Bewußtsein der Empfindung des Übersinnlichen da gegeben sein, wo die Seele so weit 
aufgelockert wird, daß sie als zerstörte zurückbleibt.”

173 Ibid, s. 181, ”Es ist eine ungeheure Wirklichkeit, die man nicht an einfachen, greifbaren, objektiven ”Merkmalen”  
erkennt, sondern als jeweilige seelische Totalität (auf deren Existenz immerhin der Kenner aus einzelnen ihm 
bekannten ”Symptomen” manchmal einen Schluß zieht, der aber so lange unsicher bleibt, bis ihm dies Ganze 
anschaulich wird.”

174 Jaspers (2012(1949))  s. 183, ”Wenn man die schizophrene Atmosphäre in Werken formulierbar zu machen sucht,  
so heißt das nicht, die Werke seien ”krank”. Der Geist steht jenseits des gegensatzes von gesund und krank.” ”Kunst  
und Leben gewinnt mehr als vorher eine Bedeutung, die man metaphysisch oder religiös nennen kan.“

175 Jaspers 1953, s. 614.  En filosofs vanföreställningar är rika på mening medan en vanlig människa oftare bara 
drabbas av vidskepliga fantasier.Medan psykoserna förr dominerades av odjur, lykantropi och djävulsgestalter  
((Tierverwandlungen (Lykanthropie), Dämonomanie (Bessesenheitswahn)) kretsar de idag kring telefoner, hypnos 
och telepati (Telephon, Telegraphie ohne Draht, Hypnose und Telephatie). Vissa sociala grupper karaktäriseras av en  
hög förekomst av psykiskt sjuka, som teosofer, främlingslegionärer, hälsofanatiker och vegetarianer. Under 



3.9. Psykologikritik och tilliten till filosofin 

Psykologin kan inte besvara frågan om vem människan är, menar Jaspers.176 Det finns något dolt i 

varje individ som undandrar sig allt klargörande.  Människan kan inte ”upplysas” genom 

psykologiska begrepp; ju fler begrepp man använder, desto mer märker man hur den enskilda 

människan bär på något ovetbart.177  Hon är en öppen möjlighet, ofulländad och ofulländbar. Därför 

är hon alltid något mer vad hon har förverkligat sig till att vara, och alla de handlingar och tankar  

genom vilka hon förverkligar sig är fenomen som skyggar bort från varje fastställdhet.178 Bara 

genom att absorberas i varats värld, i idéer, objekt och transcendens179, blir hon verklig för sig 

själv.180 Försöken att fatta människan i en överblickbar helhet misslyckas av nödvändighet eftersom 

varje begriplighet är tagen ur helheten och inte utgör människan själv.181  

Hans existensfilosofiska syn på människan som ett ofulländat blivande snarare än ett fastställbart 

varande kan sägas kontrastera mot hans psykiatriska idéer om att individen i varje ögonblick måste 

känna sig som den samma som förut för att definieras som normal. Kanske är det också därför han 

vänder sig mot tanken på att använda existensfilosofiska tankar som medel för psykopatologisk 

kunskap: det är en vetenskaplig villfarelse att man skulle kunna blanda dessa discipliner.182 

Jaspers skarpa kritik mot psykologin handlar om att den utger sig för att vara en människokunskap 

revolutionstider, som kring 1918, blir det vanligare med personlighetsstörningar. ”Manche Kreise sind durch 
Ansammlung von Abnormen und Geisteskranken geradezu charakterisiert: Die Fremdenlegion, Kolonien von 
Naturmenschen und Vegetarianern, Vereine von Gesundheitsfanatikern, Spiritisten, Okkultisten, Theosophen.” 

176 Ibid s. 295, ”Die Frage, was denn der einzelne Mensch eigentlich selbst sei, ist psychologisch nicht zu 
beantworten.”

177 Jaspers 1953, s. 1, ”Seine Grenze liegt darin, daß er den einzelnen Menschen niemals ganz in Psychologische 
begriffe auflösen kann. Je mehr er auf Begriffe bringt, als, typisch, als regelmäßig erkennt und charakterisiert, desto 
mehr erkennt er, daß in jedem einzelnen Menschen sich ihm etwas Unerkennbares verbirgt.”

178 Ibid s. 640, ”Der Menscht verwirklicht sich in bestimmten Erscheinungen, Handlungen, Gedanken, Symbolen, und 
er wendet sich immer wieder gegen jede dieser bestimmt gewordenen Phänomene, gegen seine eigenen 
Festgestelltheiten.”

179 Jaspers begrepp ”Transzendenz” är centralt i hans filosofi. En människa som utsätts för en ”gränssituation” och 
medvetandegörs om existensens villkor kommer inse att rationaliteten och vetenskapen inte kan skänka tillvaron en 
fast grund att stå på. Denna insikt framkallar förtvivlan. Det uppdagas då för henne att existensen måste fattas 
bortom den objektiva kunskapens vetbarhet i ett så kallat språng, vilket överskrider den rationella insiktens 
kapacitet. Med detta språng kan man transcendera förnuftet och rationaliteten: tänkandet höjer sig över det empiriskt 
vetbara och börjar flyta fritt och grundlöst i världen. Filosofin erbjuder oss ingen etablerad och skyddande grund, 
ingen princip, bara ett flytande av tankar i en grundlös rymd. Det viktiga är att vara öppen för denna transcendens 
menar Jaspers, enligt Dreyfus 2006, s. 164. 

180  Karl Jaspers, Rechenschaft und Ausblick, Reden und Aufsätze: Über meine Philosophie, R. Piper & Co Verlag 
(München 1958) s. 405-406, ” In jeder Gestalt seines Seins ist der Mensch auf ein Anderes bezogen, als Dasein auf  
seine Welt, als Bewußtsein überhaupt auf Gegenstände, als Geist auf die Idee des jeweiligen Ganzen, als Existenz  
auf Transzendenz.”

181 Ibid s. 633, ”Der Versuch, den Menschen im Ganzen abschließend und überblickend zu fassen, muß scheitern. Jede 
Fasslichkeit ist eine endliche, herausgegriffene, ist nicht der Mensch selbst.” ”Der Mensch ist offene Möglichkeit,  
unvollendet und unvollendbar. Daher ist er immer auch mehr und anderes, als er von sich verwirklicht hat.”

182 Ibid, s. 648, ”Etwas anderes ist es, wenn man sich den modernen ausdrücklich existenzphilosophischen 
Bemühungen zuwendet und wenn dann existenzphilosophische Gedanken als Mittel psychopathologischer 
Erkenntnis benutzt und zum Element der Psychopathologie selber erhoben werden. Das ist ein wissenschaftliger 
Irrtum.”



som kan uppställa universella principer om vad människan är och hur hon bör leva genom att 

undersöka henne utifrån. Enligt Jaspers verkar det egentligen bara vara i den subjektiva levda 

upplevelsen som man kan nå upplysning om tillvaron och vad man är.  Samtidigt gör sig Jaspers 

själv skyldig till att postulera universella principer om människan.183  

Gebsattel säger att människan är det ”inte fastställda djur” (nicht festgestellte Tier) som Nietzsche 

formulerade henne som; hon är som Novalis skrev ett hemlighetstillstånd, (Geheimnisstand). Den 

romantiska epokens tänkare hade rätt i att förstå människan som en hemlighet (Geheimnis). Om det 

hemlighetsfulla med Dasein kan man bara prata om i bilder.184 

Gebsattels tro på en individuell, evig själ gör det förståeligt varför han hyser en så stark övertygelse 

om att det finns något evigt och essentiellt i människan som sträcker sig bortom sociala faktorer och 

individuell historia.185  Det kan ses som en bidragande orsak till hans svaga svag tro på 

psykiatrikerns kommunikation med patienten om dess individuella situation.186  Kanske är det detta 

som får Jaspers att kritisera Gebsattel för att inte kunna uppleva det patienten upplever utan bara 

bara försöka utröna det utifrån med en teori.187  

4. Sammanfattning och avslutning

Det finns många motsägelser i dessa tänkares resonemang. Å ena sidan ser Gebsattel den 

förfrämligade upplevelsen av jaget och världen som en självklar dimension av tillvaron, samtidigt  

183Exempelvis idén om att att människan kan komma till insikt om det djupaste i den mänskliga tillvaron bara genom 
gränssituationernas individualiserade ögonblick av ångest. Man skulle istället kunna påstå att det är i samvaron med 
andra som man närmar sig en insikt om sig själv, och att det är i interaktionen med andra som den verkliga gåtfullheten 
öppnar sig, där man måste släppa taget om den bild man har av sig själv och plockas isär av den andres blick.  

184 Gebsattel, 1954, III, ”Über das Geheimnisstufe des Daseins kan man nur in Bildern Sprechen.”
185 Ibid s. 365, Gebsattel kritiserar Freud och Jung för att tala om den mänskliga själen som psyket och beskriva det 

som om apparater och funktioner.  Temat är inte längre mötet med den sjuka människan, snarare analysen av det  
sjuka psyket. Psyket görs till objekt för terapi som om det vore vilket kroppsligt organ som helst. Psyket blir ett 
organ bland organen och psykiska åkommor härleds till kroppsliga funktioner. Dessutom finner han det 
problematiskt att själen numera kallas psyket. ”Nicht die Begegnung mit dem kranken Menschen, sondern die 
Analyse der kranken Psyche war das Thema. Diese wurde genau zum Objekt der Therapie gemacht, wie irgendwie  
körperliche Organe des Menschen. Daß es sich um die Psyche handelte (die ”Psyche” ist noch lange nicht die 
”Seele”!) änderte an der wissenschaftligen Grundeinstellung nichts. Schließlich war sie genau genommen nur ein  
vor der Schulmedizin bis dahin übersehendes Organ, ein Organ unter Organen, und  nur die Auslegung ihres 
Funktionierens bildete jeweils das strittige Thema der Forschung.”

186 Ibid, s. 365, Patientens utsagor är ofta sjukdomssymtom i sig och kan vara vilseledande. För en veterinär är djurets 
tystnad ingen nackdel, tillägger han. ”Die Stummheit von Tier und Pflanze ist indessen keineswegs nur ein Nachteil 
für das Bedürfnis des Untersuchenden, sich zurechtfinden. Denn wie oft sind die Angaben eines Kranken selbst ein  
Krankheitssymptom.”

187 Jaspers 1953, s . 453-455  Mellan patienten och terapeuten finns hisnande avstånd, en märklig avlägsenhet, och 
Gebsattels problem är att han försöker göra ett vetenskapligt objekt av detta märkliga existenstillstånd som är 
väsenskilt från terapeutens. Det obegripliga ”andra” i patientens mänskliga totalitet undandrar all kunskap. Ett annat  
problem hos Gebsattel är att han helt vill nå bortom analyserandet av patientens handlingar, karaktär, konstitution, 
upplevelser och neuropsykologiska konstruktioner. Detta betyder att gå bortom allt vi möjligen kan känna till, menar 
Jaspers. ”v. Gebsattel sagt, seine neue konstruktiv-genetische Betrachtung wolle hinauskommen über die bloße 
Charakter- und Konstitutionsanalyse,  über die neurophysiologischen Konstruktionen welche durch die 
Zwangserscheinungen der Postencephalitiker angeregt wurden Das aber heißt: hinauskommen über alle  
Wißbarkeiten. ” 



patologiserar han den. Dessa tänkare tycks vara tilltalade av ett synsätt på psykiskt lidande där det 

inte är självklart att kategorisera en irrationell, ologisk och upplöst upplevelse av jaget och tillvaron 

som patologisk. Jaspers betonar att saker som är verkliga ibland inte visar sig som verkliga för oss 

och att psykisk sjukdom är en filosofisk och mångfacetterad upplevelse som sträcker sig bortom 

uppdelningen i friskt och sjukt, Gebsattel vill se depersonalisationen som en grundläggande normal 

komponent i tillvaron. Samtidigt känner de sig nödgade att patologisera det upplösta jaget och kan 

inte lösgöra sig från föreställningen om att jagets friska naturtillstånd är att vara närvarande i sig 

själv och världen. 

Hos dessa tänkare finns samtidigt en motvilja mot att förtingliga människans psykiska lidande i fasta 

definitiva former. De vill inte läsa in för mycket i patienternas upplevelser. Det finns hos dem en 

respekt inför det dunkla, gåtfulla och outsägliga som rymmer sig i patienten: universella termer kan 

inte säga så mycket om vad patienten upplever. 

Liksom Scheler, Gehlen och andra antropologiska filosofer har Gebsattel en tanke om att människan 

bär på en medfödd defekt som ovillkorligen får henne att försjunka i tomhet och destruktivitet.  

Gehlen kommer till slutsatsen att människan därför behöver starka sociala institutioner som kan 

vägleda henne. Gebsattel undviker sådana resonemang och talar bara om den depersonaliserades 

stora behov av ”värld” och relation till ”totaliteten” –  man kan spekulera i vad han avser med värld 

och totalitet – relationer, familj, religion? Han uttrycker sig ofta abstrakt och ospecifierat, vilket med  

en modern blick kan ses som en dålig grund för ett förstående av människan och tillvaron. Det finns 

emellertid en tanke bakom detta. Han kallar sin bok Prolegomena einer medizinischen  

Anthropologie  - fördiskussion till en medicinsk antropologi – eftersom det ligger i den medicinska 

antropoligins natur att inte statuera definitiva principer om människan. Människan är ett  

ofastställbart djur. Det problematiska med en filosofi som gör anspråk på att säga saker om 

människan men samtidigt skyggar från psykologiserande, biologiserande och sociala förklaringar av 

henne är att det inte finns så mycket kvar av av studieobjektet. Vad är människan bortom allt detta? 

Det stora problemet med Gebsattels ambition att kombinera psykiatri och filosofi är att disciplinerna 

har så olika utgångspunkter. Existensfilosofin strävar inte efter orsaksanalys och ger inte svar utan 

ställer frågor.  Det existensfilosofiska förståendet av psykisk sjukdom innebär för Jaspers och 

Gebsattel att inte säga något hur yttre omständigheter, sociala faktorer eller personliga erfarenheter 

kan orsaka eller bidra till uppkomsten av syndrom. Inga förslag ges på hur eller om man kan återfå 

den förlorade totalitetsrelationen, eller hur förändringar av livssituationen skulle kunna lindra 

lidandet eller bota det.   En nutida psykolog kanske hade tolkat Gebsattels och Jaspers patienters 

tillstånd med hänsyn till patienternas erfarenheter, trauman och livsssituation: Gebsattel intresserar  

sig mer för en universell avgrund människan alltid bär inom sig. Det finns något motsägelsefullt i 



hans idé om att människan bär något avgrundligt inuti sig och samtidigt strävar efter att förverkliga 

sin ”personliga mitten” - en avgrund kännetecknas ju av sin bottenlöshet, att inte ha någon mitt.

För Gebsattel innebär det filosofiska förståendet av depersonalisation att se det som en konsekvens 

av vad det innebär att vara människa – människan känner sig främmande och grundlös just eftersom 

hon till sin natur är hemlighetsfull, grundlös och ofastställbar. Dessa faktorer har för honom mycket 

större betydelse än yttre livsomständigheter.

Medan vi idag tänker oss subjektet som skapat av det sammanhang hon befinner sig i och ser det 

som en fördel att vara flexibel, anpassningsbar och kliva in i nya roller beroende på vad situationen 

kräver, upplevde Gebsattel och Jaspers detta som något patologiskt. Dessa psykiatriker kunde tycka 

att individen var viktig på grund av att de verkade i en kultur som nostalgiskt blickade tillbaka på 

det individualiserade subjektet. I deras tid konceptualiserade många filosofer människan och jaget 

som sin tids största problem.  Rationalisering och traditioners sammanbrott hade satt människans 

identitet på spel och ifrågasatt hennes plats i världens centrum. 

De filosofer jag behandlar i min uppsats relaterar aldrig sina föreställningar om människan till ett  

socialt eller politiskt sammanhang, men deras religiösa och sociala bakgrunder färgade tänkbart 

deras syn på vad människan är; den djupt kristna Gebsattel såg människan som en fallen varelse 

som behövde något utanför sig självt för att bli fullständig. Jaspers växte upp i en familj med starka 

liberala värderingar och hade tidigt föreställningen om människan som en fri agent.

Gebsattel framhåller depersonalisation som en existentiell tomhet i mycket högre grad än Jaspers.  

För Jaspers är det snarare avsaknaden av autonomi som är problemet. Detta låter sig förklaras med 

hjälp av deras bakgrund i olika tanketraditioner. Hos Gebsattel syns dels spåren från en 

Heideggeriansk syn på människan där jaget konstitueras av sin situation och sin omvärld, dels arvet 

från Scheler och Gehler – människan är ett bristväsen och har en överväldigande tomhet inom sig 

som måste fyllas av relationen till en omvärld. Hos Jaspers är det istället Kant som formar 

människosynen – idén om subjektet som autonomt och självkonstituerande. 

Den nutida psykiatrikern Mauricio Sierra påpekar att en kontextualiserad läsning av Amiels dagbok 

gör det svårt att säga om han skildrade en fullskalig depersonalisationsupplevelse eller en metafor.  

Det utgör en intressant kontrast mot Gebsattel som inte vill se sin patients utsagor som metaforer 

som måste tolkas; han ser dem istället som direkta fenomenologiska utsagor om hur verkligheten 

faktiskt upplevs. Patientens utsagor kan låta absurda, förvridna och gränspsykotiska: att uppleva 

verkligheten som ett iskallt förfruset landskap, människornas ansikten som platta bilder, att känna 

sig som någon annan eller att fysiskt uppleva sig vara fjärran från objekt man befinner sig nära. 

Även om Gebsattel patologiserar depersonalisation, ser han den samtidigt som en normal och logisk 

konsekvens. En irrationell, förfrämligad och absurd verklighetsupplevelse kan vara en logisk 



konsekvens av att ha förlorat sin livsviktiga förbindelse med omvärlden. I detta skulle man också 

kunna utläsa en kritik av föreställningen om verkligheten som ett enhetligt, logiskt och objektivt  

koncept.

Jaspers patologiserar överdrivet stark empati och personer som ”lider av vad andra gör”. Kanske 

skulle man idag betrakta de erfarenheterna som yttringar av en ovanligt stark mottaglighet eller  

sensibilitet. Jaspers införlivar det under samma  abnormalitetskategori som schizofrena yttringar 

faller under i hans system. Det är en syn på subjektivitet som inte lämnar stort utrymme för de 

upplevelser där man tillfälligt förlorar sig själv i världen eller andra människor.

Gebsattels teorier har ofta en världsfrånvänd och abstrakt ton som gör dem svåra att applicera på det 

mänskliga livet. Det här är ingen självhjälpsbok. Likt Husserl och andra fenomenologer vill han inte 

psykologisera och förklara känslor och tillstånd med hänvisning till patientens situation och 

personliga erfarenheter. Det han tycks mena är att vissa existentiella stämningar av tomhet och 

självförfrämligande bara låter sig förklaras av det faktum att människan är ett ofastställbart djur, en 

varelse som aldrig kan utröna vem hon själv är och upplever denna ovisshet som en avgrund inom 

sig. Att hon fötts med förmågan att reflektera över sig själv gör denna ovisshet plågsam och skapar 

känslor av främlingsskap. 

Allgemeine Psychopathologies definition av den normala jagerfarenheten som bärandes på en 

ständig individualitets- och självmedvetenhet står i kontrast mot hans senare syn på självet som 

outtömligt, oöverskådligt och förverkligat bara genom allt som inte är självet.

Jaspers menar att psykologen eller psykiatrikern som lyssnar till människan utifrån inte kan ge 

människan en objektiv kunskap om hennes vara och vem hon ”egentligen” är. Det är filosofin som 

kan göra det djupaste i jaget närvarande och verkligt. Jaspers pratar om ”gränssituationer” av skuld, 

ångest och skräck som något som dyker upp hos människan som något mer eller mindre 

allmängiltigt mänskligt. Sådana situationer är plötsliga och genombrytande och kan ge en mer 

omskakande självförståelse än psykiatrikerns eller psykologens metodiska och rationella analyser. 

En konsekvens av detta blir att filosofiskt förstående av psykisk sjukdom innebär den levda 

kunskapen, inte något man läser eller tänker sig fram till. För att komma till insikt om livet måste  

man släppa taget om föreställningen om en grund att bottna i. 

Psykiatrikern kan inte blanda samman sin filosofi med psykiatri, menar Jaspers, medan Gebsattel 

däremot är övertygad om vikten av existentiellt tydande av depersonalisation. Trots sin aversion 

mot naturvetenskaplig psykiatri har han en ambition att genomskåda och definiera något universellt  

mänskligt. 



Att tala i bilder och metaforer är ofta ett sätt att beskriva något man uppfattar som mystiskt och 

dunkelt, men hos Gebsattel är metaforerna inte bara en hjälp för att beskriva något när orden tar 

slut. Patienten lever i bilder av avgrund och tomhet; dessa bilder är verkligare än den objektiva 

verklighet som försiggår omkring patienten. Den subjektiva verkligheten är med andra ord lika eller  

mer legitim än den förutsatt objektiva.

Båda tänkarna intresserar sig för den distans den friska människan kan erfara mellan kroppen och 

jaget. Subjektet kan både betrakta kroppen utifrån och se den som ett objekt, samtidigt är subjektet  

identisk med kroppen. Denna självmedvetenhet finner de båda problematisk. För dem verkar en 

frisk subjektivitet vara synonym med avsaknaden av självmedvetenhet och distans mellan kroppen 

och jaget. Spåren av Descartes återfinns hos Gebsattel och Jaspers: när självmedvetandet sviker oss 

blir också kroppen och den omgivande världen overklig.

Självmedvetandet har en privilegierad position hos Jaspers: subjektet måste själv nå det djupaste i  

sitt jag, det är något som bara kan ske inom individen. Kanske är det därför självmedvetandet ger 

upphov till så många problem hos tänkarna.  Problemet för den depersonaliserade är att trots att den 

känner sig jaglös så är den egna, anonyma blicken hela tiden påfrestande närvarande.

En möjlig konsekvens av deras resonemang om hur även friska människor har en normal 

distansering mellan kroppen och jaget blir att kroppsförfrämligande upplevelser är ett normalt  

inslag i varseblivandet: det är friskt att förhålla sig till sin kropp som ett objekt, från utsidan: det  

finns en naturlig distans mellan självet och kroppen. Människan är både inom och utom sig själv.

Den ”totalitetsrelation” Gebsattel beskriver verkar för honom vara något essentiellt i människan 

som föresgår hennes erfarenheter, livssituation och relationer till andra människor och föregår dem; 

något mer eller mindre tidlöst som finns i hennes mänskliga struktur. Därför bortser han från sådana 

faktorer.  Han talar om ”grundläggande ontologiska strukturförhållanden” som om de vore 

odiskutabla realiteter och påminner nästan om vår tids materialister när de hänvisar alla känslor till  

biologiska processer.  Hos Gebsattel är depersonalisationen en konsekvens av hjärtats tomhet och 

den avgrund människan bär latent inom sig. Anmärkningsvärt nog innebär detta inte att 

depersonalisation friskförklaras; det är fortfarande patologiskt till den grad patienten måste 

behandlas med pyriferkurer och insulin.
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