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Sammanfattning 

I syfte att få en bild av subjektiva upplevelser av självet hos personer med 

schizofreni intervjuades fyra personer som är eller har varit diagnostiserade 

med schizofreni och/eller har upplevt återkommande psykotiska episoder. 

Självet definierades utifrån the minimal self som innebär en omedelbar, 

upplevelsemässig realitet, och schizofreni som en störning i självet snarare än 

närvaro och utbredning av psykotiska symptom. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och transkriptionerna analyserades genom IPA (Interpretative 

Phenomenological Analysis). Analysen mynnade ut i fyra kategorier. Många av 

de beskrivna upplevelserna kunde ses som uttryck för störningar i självet, men 

redogörelser för psykotiska symptom såsom hallucinationer och 

vanföreställningar framkom också. Gällande differentiering mellan schizofreni 

och psykos gick resultatet i linje med teorier om schizofreni som en störning i 

självet, bland annat eftersom schizofreni beskrevs som ett latent tillstånd till 

skillnad från psykos, som talades om som något episodiskt. Känslan av 

agentskap, att ha inflytande över vad man tänker, känner och gör, visade sig 

vara en viktig faktor som kunde mediera psykosens kvalitet. I många fall ledde 

insjuknande i schizofreni eller en psykotisk episod till att man förändrade sin 

syn på både sig själv och världen. 

 

Nyckelord: schizofreni, psykos, subjektiva upplevelser, störning i självet, 

störningar i självet, självstörningar, the minimal self, subjektivitet, IPA, 

Interpretative Phenomenological Analysis, fenomenologi, agens, agentskap 
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Abstract 

In purpose of gaining insight into subjective experiences of the self in people 

with schizophrenia, four people, who have or have had schizophrenia and/or 

have experienced recurring psychotic episodes, were interviewed. The self was 

defined as the minimal self which has an immediate experiential reality, and 

schizophrenia as a self-disorder rather than presence and prevalence of 

psychotic symptoms. Semi-structured interviews were conducted and the 

transcripts were analyzed using IPA (Interpretative Phenomenological 

Analysis). The analysis resulted in four categories. Many of the described 

experiences could be seen as expressions of self-disorders, although accounts of 

psychotic symptoms such as hallucinations and delusions also emerged. 

Regarding differentiation between schizophrenia and psychosis the results go in 

line with theories of schizophrenia as a self-disorder, among other things due to 

schizophrenia being described as a latent condition, in contrast to psychosis, 

which was referred to as episodic. The sense of agency, of having influence 

over what one thinks, feels and does, proved to be an important factor that 

could mediate the quality of psychosis. In many cases the onset of 

schizophrenia or a psychotic episode resulted in seeing oneself and the world in 

a different light.  

Keywords: schizophrenia, psychosis, subjective experiences, self-disorder, self-

disorders, the minimal self, subjectivity, IPA, Interpretative Phenomenological 

Analysis, phenomenology, agency 
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Psykos är ett mångtydigt fenomen vars uttryck kan anta varierande former. Ytterst består 

psykotiska upplevelser av symptom grundade i en bristande verklighetsuppfattning (Cooke, 

2015), vilket i sig genererar ett uppslag för en mängd frågor. På vilket sätt brister det? Vad är 

det som brister? Hur tar bristerna sig uttryck? Brister det inte för de flesta under livets gång? 

Vidare, sida vid sida med funderingar kring hur psykos yttrar sig, kan en annan oklarhet 

skönjas: subjektet inom vilket psykosen manifesteras. Vem, eller vad, hallucinerar? Vem, 

eller vad, har vanföreställningar? Kan man över huvud taget prata om ett enhetligt, 

upplevande subjekt och i så fall, hur ter sig detta under en psykos?  

     Schizofreni är ett sjukdomstillstånd som kan sägas vara en svår och/eller långvarig psykos 

(Robbins, 2013). Detta är ett vanligt perspektiv, om än inte det enda. Ett alternativt synsätt 

betraktar schizofreni och psykos som olikartade företeelser, där det senare kan ses som en 

verkan av det första, som beror på en störning i självet, närmare bestämt subjektiviteten (the 

minimal self) (Henriksen & Parnas, 2017). 

     Oberoende av nosologi kan man konstatera att schizofreni och psykos i många fall medför 

ett stort lidande, vilket bland annat visar sig i en förhöjd suicidrisk (Bornheimer & Nguyen, 

2016), kortare livslängd (Cooke, 2015), stigmatisering (Knight, Wykes, & Hayward, 2003; 

Fung, Tsang, & Corrigan, 2008) och relationella svårigheter (Deland, Karlsson, & Fatouros-

Bergman, 2011). I grova drag kan man säga att 1% av jordens befolkning lever med en 

schizofrenidiagnos (Sadock & Sadock, 2007). Genom historien har psykos länge setts som ett 

biologiskt, medicinskt problem (schizofreni betraktades till exempel länge som en degenerativ 

hjärnsjukdom), men framför allt forskning på senare dagar har lyft fram sociala 

förklaringsmodeller där livserfarenheter är en central, etiologisk faktor. Detta har bland annat 

visat sig i form av samband mellan dissociation, trauma och psykos (Middleton, Dorahy, & 

Moskowitz, 2009). Lidandet som följer med psykos och schizofreni ska absolut inte förringas 

men det bör likväl nämnas att psykotiska upplevelser inte alltid behöver innebära psykisk 

sjukdom då många är med om dem utan att för den delen känna sig drabbade av något ont 

(Bebbington et al., 2013).  

     Vare sig det handlar om en tillfällig, akut kris eller ett långvarigt förlopp är psykos och 

schizofreni tillstånd som kan te sig bisarra både för den som drabbas och dess anhöriga. Rön 

som gör gällande att sociala faktorer är relevanta för sjukdomsbilden kan vara vägledande för 

bemötande av personer med psykos/schizofreni och behandling av psykossjukdomar och 

schizofrenitillstånd. Psykos och schizofreni är verkliga upplevelser och tillstånd i människors 

liv snarare än isolerade, främmande, ogiltiga fenomen. Att på ett förutsättningslöst sätt 

noggrant undersöka dessa individuella upplevelser är av yttersta vikt i strävandet efter 
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kunskap om psykos och schizofreni. I förlängningen kan en vidgad förståelse för dessa 

subjektiva erfarenheter leda till insikter som underlättar för en mer träffsäker prediktion av 

annalkande psykos/schizofreni och en effektivare behandling när tillstånden är ett faktum.  

 

Teori 

     Nedan presenteras teorier som kan fungera som en referensram till studiens resultat. En 

historisk överblick över psykos- och schizofreniforskning följs av rådande definitioner av 

begreppen. Sedan presenteras teoribildningar som redogör för differentiering av och samband 

mellan psykos, schizofreni och dissociation då dissociation har visat sig vara något av ett 

förbisett koncept som på senare tid åter har synliggjorts inom psykos- och 

schizofreniforskning (Henriksen & Parnas, 2017). Därefter introduceras självforskningen i 

generella drag och för studien relevanta aspekter av självet såsom dess ontologi och 

fenomenologi. Slutligen ges en inblick i fältet som beskriver schizofreni som en störning i 

självet.  

 

Historia 

     Redan på 1600-talet hade termen hysteri använts för att beskriva symptom som i dag hade 

klassats som psykos (Middleton, Dorahy, & Moskowitz, 2009). Det första fallet av det man i 

dag hade klassat som schizofreni beskrevs 1810, gällande en paranoid, psykotisk man som 

trodde att han kontrollerades och plågades av en inneboende maskin (Millon, Grossman, & 

Meagher, 2004). Med den biologiska psykiatrins framfart på 1800-talet började psykisk 

sjukdom likställas med hjärnsjukdomar, inom vilka progressiv förvärring av symptom sågs 

som en naturlig del.  

     Så småningom utformades grundvalarna för två moderna, betydande diagnoser: 

manodepressiv psykos (bipolär sjukdom) och dementia praecox (schizofreni) (Middleton, 

Dorahy, & Moskowitz, 2009). Enligt Emil Kraepelin var de manodepressiva psykoserna 

exogena och behandlingsbara medan dementia praecox var endogent och obotligt eftersom 

det berodde på en organisk, neurologisk defekt (McWilliams, 2015). Kraepelins beskrivning 

av dementia praecox, eventuellt med undantag för idén om en ofrånkomlig prognos, påminner 

mycket om dagens gängse definition av psykotiska upplevelser (Middleton, Dorahy, & 

Moskowitz, 2009).  
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     Bleuler lanserade termen schizofreni, eller schizofrenier (eftersom olika 

symptomkombinationer kunde resultera i schizofreni) redan i början av 1900-talet. Schizo kan 

översättas till ’delning’ eller ’klyvning’ och freni till ’sinne’ eller ’psyke’, och enligt Bleuler 

är det klyvningen som är essensen i sjukdomen. En annan förtjänst är att ’schizofren’ kan 

användas som ett adjektiv. Bleulers schizofrenikoncept är komplext och bitvis 

motsägelsefullt, varför det har tolkats på många sätt av eftervärlden (Peralta & Cuesta, 2011).   

     När Bleuler (1911) översattes till engelska fick hans teorier kraftigt genomslag och var en 

central utgångspunkt i processen som ledde fram till DSM-I och DSM-II. På 70-talet hade de 

diagnostiska kriterierna för schizofreni blivit så generella och diffusa att de inte längre kunde 

ses som tillförlitliga. Detta ledde till utformandet av strukturerade, diagnostiska instrument 

som i jämförelse med Bleuler i större utsträckning betonade specifika vanföreställningar och 

hallucinationer. De var lättare att särskilja från normala upplevelser och har sedan 

publikationen av DSM-III 1980 utgjort ryggraden för schizofrenidiagnostik (Moskowitz & 

Heim, 2011). Dessa symptom benämndes av den tyska psykiatern Kurt Schneider som ’first 

rank symptoms’. Både Schneider och Bleuler baserade differentialdiagnostiken på Karl 

Jaspers (1997) hierarkiska principer: efter organiska symptom kom schizofreni-

/psykossymptom, som kom före affektiva och neurotiska/personlighetsrelaterade symptom 

(Bergsholm, 2016). Med DSM-III kastades hierarkin om: depressiva och maniska symptom 

blev exklusionskriterier för schizofreni samtidigt som det poängterades att 

stämningsinkongruenta psykotiska symptom kunde förekomma vid affektiva syndrom 

(Bergsholm, 2016). Eftersom Schneiders ’first rank symptoms’ visade sig vara av litet 

prognostiskt värde (Moskowitz & Heim, 2011) tonades deras betydelse för 

schizofrenidiagnostisering ner i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 

Definition och prevalens 

     Psykos. I dag innefattar begreppet psykos en mängd aspekter som på ett eller annat sätt har 

med en förvrängd verklighetsuppfattning att göra: ”Dessa upplevelser inkluderar att höra 

röster (’hallucinationer’), tro saker som andra finner underliga (’vanföreställningar’), tala på 

ett sätt som andra har svårt att begripa (’tankestörningar’) och uppleva perioder av förvirring 

där man inte tycks ha kontakt med verkligheten (’akut psykos’)” (Cooke, 2015, s. 13).  

     Studier har påvisat en relativt hög prevalens av psykotiska upplevelser hos den allmänna 

populationen. En av tre människor har till exempel en föreställning som kan klassas som 

paranoid (Bebbington et al., 2013). Även rösthallucinationer är vanligt förekommande utan att 
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för den delen indikera lidande eller behov av vård (Beavan, Read, & Cartwright, 2011). Upp 

till 10% av befolkningen har uppgetts höra röster vid någon tidpunkt i livet (Cooke, 2015). 

     Det går alltså inte att likställa psykotiska upplevelser med psykisk sjukdom eftersom även 

människor utanför den kliniska populationen är med om psykotiska upplevelser. Idén om 

psykos som ett kontinuum grundar sig på att vi inte bara upplever psykotiska symptom i 

varierande grad utan att vi helt enkelt är mer eller mindre psykotiska (van Os, Hanssen, Bijl, 

& Ravelli, 2000). Enligt van Os et al. (2009) uppfyller bara en av 50 personer som har 

psykosliknande upplevelser kriterierna för schizofreni.  

     I DSM-5 listas vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal och påtagligt 

desorganiserat eller katatont beteende som symptom för huvudkriteriet för kortvarig psykos. 

     Schizofreni. För diagnosen schizofreni tillkommer utöver psykos negativa symptom, till 

exempel känslomässig avflackning eller viljelöshet. Därutöver förutsätter diagnosen att 

funktionsnivån inom ett eller flera viktiga områden är försämrad i jämförelse med innan 

debuten. Även varaktigheten är ett villkor: kontinuerliga sjukdomstecken ska föreligga under 

minst 6 månader. I jämförelse kan nämnas att en kortvarig psykos enligt DSM-5 varar under 

minst ett dygn men max en månad. Negativa symptom inkluderar språk- och tankestörningar 

som till skillnad från grundläggande negativa symptom såsom socialt tillbakadragande kan 

knytas till schizofreni (Kaiser, Heekeren, & Simon, 2011). Att de symptom som enligt DSM-5 

skiljer schizofreni från en akut psykos inte verkar vara unika för schizofreni (och dessutom 

inte är avgörande för huvudkriteriet) implicerar att differentiering mellan psykos och 

schizofreni inte handlar om olikartade symptom hos respektive tillstånd.  

     Psykos-/schizofrenikontinuum. I ljuset av forskningen kring negativa symptom verkar 

DSM-5 tala för ett kontinuum mellan psykos och schizofreni som i huvudsak medieras av 

graden och varaktigheten hos psykotiska symptom. I takt med att psykotiska erfarenheter har 

visat sig vara vanliga även utanför den kliniska populationen har man börjat röra sig bort från 

binära, distinkta dikotomier såsom friskt/sjukt, behandlingsbar/obotlig och så vidare. I stället 

höjs röster för att psykos och schizofreni bör beskrivas i termer av kontinuum/spektrum (van 

Os et al., 2009; Kaiser et al., 2011). Att det är klart olikartade psykologiska mekanismer som 

ligger till grund för dimensionerna som psykos/schizofreni inordnas i vittnar om förvirringen 

som har rått och som fortfarande råder över hur vi ska närma oss en allmän förståelse för 

psykos och/eller schizofreni, som har föreslagits ingå i bland annat följande spektrum:  
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Schizotypi --- schizofreni (schizofrenisymptom, till exempel vanföreställningar, ses som 

fullfjädrade motsvarigheter till ’attenuated symptoms’, alltså schizotypala symptom såsom 

magiskt tänkande och misstänksamhet) (Johns & van Os, 2001)  

 

Neuros --- borderline --- psykos (psykos är en av personlighetsstrukturens utvecklingsnivåer, 

som enligt psykoanalytiska modeller anger individuationens utsträckning eller vilken typ av 

patologi som dominerar hos personen (McWilliams, 2015) 

 

Borderline personlighetsstörning --- dissociativ identitetsstörning --- schizofrena syndrom 

(schizofrena syndrom ses som den mest extrema formen av dissociation) (Scharfetter, 2009)  

 

Unipolär depression --- bipolär sjukdom --- schizoaffektiv psykos --- schizofreni (schizofreni 

är ytterligheten vid affektiva syndrom) (Crow, Chance, Priddle, Radua, & James, 2013)  

  

Biologi 

     Hjärnvolym. Att det finns ett samband mellan schizofreni och minskad hjärnvolym är 

vedertaget, men att påstå att schizofreni i sig är den bakomliggande förklaringen är 

missvisande (Zipursky, Reilly, & Murray, 2013). Användning av antipsykotisk medicin, till 

exempel haloperidol (vars främsta effekt är dopaminhämmande) och olanzapine (serotonin- 

och dopaminhämmande), som är de vanligaste läkemedlen, har visat sig korrelera med 

minskning av hjärnvolym hos både människor (Ho, Andreasen, Ziebell, Pierson, & Magnotta, 

2011) och andra djur (Vernon, Natesan, Modo, & Kapur, 2011). Longitudinell forskning har 

även visat att förändringar i hjärnvolym till viss del är reversibelt efter upphörande av 

medicinering (Schaufelberger et al., 2011).  

     Även miljöfaktorer såsom cannabis-, cigarett- och alkoholbruk, en stillasittande livsstil 

samt stress har visat sig ha ett samband med både hjärnvolym och psykos (Stone, 

Bhattacharyya, Barker, & McGuire, 2012; Colcombe et al., 2006; Sapolsky, 2000). Man kan 

alltså inte fastslå att psykos föregår minskad hjärnvolym. Det finns heller inget bevis för att 

psykos per automatik kommer med en ihållande försämring av kognitiva funktioner (Zipursky 

et al., 2013).  

     Effekten av neuroleptika mot psykos/schizofreni är inte entydig. Studier har visat att 

andelen sjukdomsåterfall som inträffar ett år efter insjuknande i schizofreni är upp till 78% 

hos de som slutat med neuroleptika jämfört med 0-12% hos de som fortsätter med det 
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(Boonstra, Burger, Grobbee, & Kahn, 2011; Gaebel et al., 2014). Sammantaget kan man säga 

att de dämpar psykotiska symptom, men till ett pris.  

 

     Genetik och neurokemi. Precis som med de flesta psykiatriska diagnoser har man försökt 

att identifiera genetiska faktorer som kan förklara psykos och schizofreni. Än så länge finns 

dock inga belägg för att genetik skulle spela en central roll (Crow, 2008). En annan 

återkommande, biologisk förklaringsmodell är den neurokemiska, närmare bestämt 

dopaminhypotesen - teorin om att psykos beror på skillnader i hjärnans produktion och 

hantering av dopamin. Argument som brukar läggas fram handlar till exempel om att 

neuroleptika påverkar dopamin och att dopaminstimulerande substanser såsom amfetamin kan 

ge upphov till psykosliknande upplevelser, men att neurokemiska förändringar föranleder 

psykos har inte kunnat fastställas (Cooke, 2015). Exempelvis serotonin verkar inte heller vara 

av central betydelse för uppkomsten av psykos (Geyer & Vollenweider, 2008).  

  

Psykosens förlopp 

     Den prodromala fasen. Den prodromala fasen brukar definieras utifrån subkliniska 

psykotiska symptom, men en alternativ definition involverar även störningar i självet (Koren 

et al., 2012). Ifall tillståndet som föregår en psykos kunde identifieras skulle behandlingen 

kunna erhållas i ett tidigt skede och återhämtningen skulle kunna påbörja innan symptomen 

blommar ut och funktionsnivån börjar dala. Den prodromala fasen öppnar alltså för två mål 

för intervention: de aktuella symptomen samt förhindrandet av en psykotisk episod (Nelson, 

Yung, Bechdolf, & McGorry, 2008).  

     I identifieringen av individer med förhöjd risk att insjukna i psykos har forskningen utgått 

från konceptet ultra-high-risk (UHR), där man definierar risken som en kombination av 

symptomatiska, funktionella och genetiska orsaker. Andra riskfaktorer är ålder samt 

sjukdomens förlopp, frekvens och grad (Fusar-Poli et al., 2017; Glenthøj et al., 2016; Yung et 

al., 2005). Miljöfaktorer såsom barndomstrauma och negativa livshändelser kan kopplas till 

förhöjd risk för psykos i termer av UHR medan det genetiska sambandet fortfarande är oklart 

(Fusar-Poli et al., 2017).  Oftast kopplas den förhöjda risken till psykos samman med 

’attenuated psychotic symptoms’ (APS), alltså subkliniska psykossymptom (Cannon, 

Cornblatt, & McGorry, 2007).  
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     Den första episoden. Inom både akademiska och kliniska sammanhang används ibland 

termen ’first-episode psychosis’, vilken har operationaliserats genom följande definitioner: 1) 

första vårdkontakten 2) medicinering 3) psykosens varaktighet (Breitborde, Srihari, & Woods, 

2009). Det finns nackdelar med alla nämnda definitioner: den första vårdkontakten är en dålig 

indikation på när den faktiska psykosen har inträtt eftersom de första försöken till att erhålla 

en vårdkontakt ofta misslyckas (Breitborde et al., 2009), medicinering ger inte nödvändigtvis 

någon information om psykosens förlopp, att säga något om psykosens varaktighet försvåras 

av träffsäkerheten i fastställandet av psykosens förekomst och att det inte finns något 

etablerat, validerat kriterium för den första psykotiska episodens upphörande (Breitborde et 

al., 2009).  

     Återhämtning. Återhämtning från schizofreni brukar operationaliseras som en långsiktig 

minskning av symptom följd av funktionell förbättring. Uppföljningsstudier, bland annat en 

rapport som tittat på sjukdomsförloppet hos 1000 schizofrenidiagnostiserade 12-26 år efter 

diagnossättning, visar att mer än 50% återhämtar sig (Cooke, 2015; Warner, 2007).          

     Återhämtning och tillfrisknande upplevs på många olika sätt. Slade et al. (2008) skiljer 

mellan ’clinical recovery’ och ’personal recovery’, där det förra definieras utifrån ovan 

nämnda mått medan det senare handlar om de drabbades faktiska utsagor om och upplevelser 

av återhämtning, som i mindre utsträckning beskrivs som frånvaro av symptom. Huruvida 

medgörlighet i samband med medicinering ses som centralt eller inte är till exempel en 

indikation på vilken definition man har använt sig av eftersom det brukar ses som ett mått på 

återhämtning utan att vara den mest betydelsefulla faktorn för psykiatripatienter.  

     Trots att det finns forskning som talar mot hypotesen om att schizofreni är en degenerativ 

hjärnsjukdom är många kliniskt verksamma fortsatt pessimistiska när det gäller prognosen för 

människor med schizofreni. En av förklaringarna kan vara ”The Clinician’s Illusion”, det vill 

säga att kliniker överskattar farorna kopplade till vissa sjukdomstillstånd eftersom de i sin 

verksamhet enbart möter de som farit mest illa (Cohen & Cohen, 1984). En annan fördom 

som kan leda till felaktiga slutsatser är ”Berkson’s Fallacy”, som medför att alla symptom en 

person med en viss diagnos uppvisar förknippas med diagnosen (Cohen & Cohen, 1984). 

Cohen och Cohen (1984) menar att schizofreni är av särskild relevans när det kommer till 

både ”The Clinician’s Illusion” och ”Berkson’s Fallacy” då vårdinrättningar specialiserade 

inom schizofrenisjukdom besöks av patienter med intellektuell funktionsnedsättning, 

utvecklingsstörning, förstämningssymdrom, ångest-/personlighets- och missbruksproblematik 

med mera (Zipursky, Reilly, & Murray, 2013).  
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     Enligt Menezes, Arenovich och Zipursky (2006) lider 27% av andelen nyinsjuknade i 

psykos fortsättningsvis av det vid uppföljning efter många år, och 9 av 10 har kvar sin 

schizofrenidiagnos (Warner, 2007). Att beakta sociala/psykologiska mekanismer som 

förklaringsmodeller är dock på intet sätt att förringa lidandet. Snarare kan det ses som 

hoppingivande för sjuka och anhöriga eftersom det innebär att det förutom farmakologisk 

behandling även finns möjlighet att få hjälp genom psykologiska interventioner såsom 

samtalsterapi.  

 

Dissociation och psykos 

     Genom historien har dissociation setts som en försvarsmekanism som möjliggör för 

individen att dra sig undan från den psykologiska åverkan som följer överväldigande, 

traumatiska händelser (Giesbrecht & Merckelbach, 2009). En kontinuerlig skala för 

dissociativa upplevelser går från vardaglig tankspriddhet till allvarlig psykopatologi 

(Giesbrecht & Merckelbach, 2009). Brown (2006) skiljer mellan detachment-type dissociation 

(depersonalisering och derealisation) och compartmentalisation-type dissociation (när normalt 

integrerade mentala funktioner kompartmentaliseras och leder till brist på 

medvetenhet/kontroll av specifika mentala, fysiska och sensoriska processer). 

     Ett annat koncept som har förknippats med dissociation är absorption, som kan förklaras 

som förmågan/tendensen att sjunka ner i tankar och upplevelser. Trots att det inte ses som en 

patologisk egenskap har man sett samband mellan det och psykotiska upplevelser hos 

patienter som lider av schizofreni (Humpston et al., 2016). 

     Enligt Bleuler kännetecknas schizofreni av en klyvning i psykologiska funktioner. Enligt 

Middleton, Dorahy och Moskowitz (2009) utgör den förklaringen fortfarande den bästa 

teoretiska ingången till sammansmältningen av psykos och dissociation, vilken forskare har 

tenderat att undvika, möjligen på grund av begreppsförvirringen kring schizofreni och 

multipel personlighetsstörning (numera kallat Dissociative Identity Disorder) men att ”in 

doing so, they have thrown the baby out with the bathwater— substantially minimizing 

Bleuler’s motivation for choosing the term schizophrenia—a disorder he characterized as a 

split mind” (Moskowitz & Heim, 2011, s. 473). I analogin ovan står badvattnet för de 

potentiella missförstånd som kan skapas av begreppsförvirringen, och barnet är analogt med 

kopplingen mellan dissociation och psykos, som alltså stod till grund för Bleulers användning 

av termen schizofreni. Vad klyvningen ytterst syftar på är inte helt klart. Den vanligaste 
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tolkningen är att den fungerar som ett extremt åtskiljande av affekt och tanke. Bleuler 

använde ’splitting’ synonymt med samtida begrepp som fragmentation och disintegration 

(Moskowitz, 2009).  

     Beröringsskräcken för kopplingen mellan psykos och dissociation kan dock tänkas ha att 

göra med annat än bara akademisk bekvämlighet. Bentall och Varese (2012) spekulerar kring 

varför forskare tenderar att värdera biologiska förklaringsmodeller högre än sociala dito när 

det kommer till psykos och kommer fram till följande tänkbara orsaker: 1) Det neo-

Kraepelinska paradigmet är dominant till den grad att det utgör gränserna för vad vi förmår 

föreställa oss, varför det kan ses som otänkbart att livshändelser skulle kunna ge upphov till så 

dramatiska fenomen som hallucinationer och vanföreställningar 2) snäva intressen, inte enbart 

läkemedelsindustrin utan även exempelvis kliniskt verksamma vilkas praxis utgår från att 

psykos är en degenerativ sjukdom 3) priset för att acceptera sociala missförhållanden (särskilt 

när barn far illa) som en orsak till psykos är för högt: de som inte lider av psykos skulle 

tvingas kännas vid sin privilegierade position och i förlängningen behöva erkänna att vårt 

samhälle kunde vara en bättre plats för barn att växa upp i. I början av 1900-talet försökte 

man särskilja traumainducerade psykoser från andra former av psykos. Man använde då 

benämningen hysterisk psykos, som i moderna termer skulle klassas som reaktiv psykos. 

Diagnosen hysterisk psykos slutade användas eftersom många forskare, däribland Bleuler, 

menade att det var en form av schizofreni. Att trauma ofta är en avgörande, etiologisk faktor 

för utveckling av psykos har bekräftats av senare forskning (Longden, Madill, & Waterman, 

2012; Read & Bentall, 2012; Varese et al., 2012).  

Självet inom psykologi 

     Den första redogörelsen för självet inom psykologi formulerades i klassikern Principles of 

Psychology, där William James (1890) ägnar ett kapitel åt ”The Consciousness of Self”, i 

vilket en åtskillnad görs mellan ’I’/’self-as-knower’ (det tänkande jaget som vet vad det är 

och vad det har gjort) och ’Me’/’self-as-known’ (objektet som jaget refererar till när det 

refererar till sig själv) - en synliggörande distinktion som fortfarande är av relevans inom 

självforskning (Leary & Tangney, 2003). James svarar nämligen delvis på en grundläggande 

fråga gällande självets ontologi: finns det över huvud taget något själv och i så fall, kan man 

prata om ett enhetligt sådant? 

     Ett återkommande problem inom självforskning är att det ofta går att tolka självet som en 

’homunculus’ (en liten människa), som likt en inneboende marionett styr individens 
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förehavanden. Med den kognitiva revolutionen på 1970-talet började självet behandlas som en 

sval, informationsbearbetande maskin utan motivation. Med hjälp av datormetaforen och 

framsteg inom det kognitiva fältet föddes många nya insikter om självet, till exempel i 

distinktionen mellan deklarativ och procedurell kunskap. Så småningom började forskningen 

röra sig bort från det svala självet och inbegripa självkonstrukt som ’self-evaluation’, ’self-

enhancement’, ’self-defence’, ’self-regulation’ och så vidare. Nämnda beskrivningar målar 

upp självet som en aktör med mål och begär snarare än en sval maskin, varför problemet med 

den inre agenten som den yttersta förklaringen återigen blev (och fortfarande är) aktuellt.  

     Självets ontologi. Många texter om konceptet själv i psykologin inleds med en nästintill 

resignerad reflektion över dunkelheten i begreppet: ”The notion of ’Self’ is an oddball one for 

philosophers and psychologists alike. For though it seems phenomenologically familiar, it is a 

familiarity that evaporates when we examine it closely” (Bruner, 1997, s. 145). Huruvida 

självet över huvud taget existerar, om det kan betraktas som en reell entitet, är alltjämt en 

omstridd fråga. Metzinger (2003) menar att vi tar självet för en självklar premiss på grund av 

innehållet i självupplevelser, och att det är en villfarelse eftersom vi då förväxlar ett teoretiskt 

konstrukt med en verklig entitet (Metzinger, 2003). Samma argumentation förs av Albahari 

(2006), som menar att självet förefaller vara ontologiskt självständigt men att det inte är det. 

Argumentation för självets existens behöver dock inte grunda sig i blott ett 

verklighetsfrånvänt axiom. Metzingers och Albaharis resonemang bygger på en definition av 

självet som någonting enhetligt och varaktigt - en tolkning som många nutida filosofer såväl 

som empiriska forskare inom psykologi har frångått (Zahavi, 2015).  

     Leary och Tangney (2003) har definierat fem distinkta sätt som forskning har närmat sig 

självet på. Man har sett självet som en fullständig person, självet som en personlighet, självet 

som ett upplevande subjekt, självet som ’beliefs about oneself’ samt självet som en exekutiv 

agent, varav de två första definitionerna enligt Leary och Tangney (2003) bör undvikas 

eftersom social- och beteendevetenskaplig forskning om självet tenderar att behandla andra 

aspekter än den enhetliga personen eller personligheten (Leary & Tangney, 2003). Vad är då 

självet om inte en person eller en personlighet? Finns det någonting som är essentiellt 

utmärkande för självet i självet som upplevande subjekt, självet som ’beliefs about oneself’ 

och självet som exekutiv agent? Enligt Leary och Tangney (2003) förenas dessa till synes 

olikartade infallsvinklar av förmågan till självreflektion, som beskrivs som en mental 

kapacitet som möjliggör för självet att se på sig självt som föremålet för ens egen 

uppmärksamhet samt tänka medvetet om sig självt. Självreflektion är i sig inte den slutgiltiga 
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definitionen av självet men en absolut nödvändighet för att över huvud taget kunna prata om 

det. Som exempel på psykologiska konstrukt som kräver självreflektion nämns ’self-efficacy’, 

’self-schema’, ’self-control’. 

     James (1890) menade att varje mental aktivitet, alla former av medvetna episoder, är ett 

själv. Han hävdade till och med att själva tankarna är tänkarna, vilket Strawson (2000) 

förtydligar genom att omskriva påståendet till att förekomsten av en tanke eller medveten 

episod alltid involverar ett själv. Den här definitionen frångår synen på självet som något 

enhetligt och konstant; det finns inget prototypiskt själv, ingen definitiv livshistoria. Tanken 

på självet som temporärt och föränderligt kan vara en svår tanke att närma sig i väst. Som 

kontrast är den inom exempelvis buddhistisk tradition en given sanning (Strawson, 2000). 

     Zahavi (2015) understryker att det finns ett värde i att självet definieras på ett sätt som gör 

det åtkomligt och gångbart för empirisk forskning. Att det har sin plats inom psykologisk 

forskning kan motiveras genom följande exempel: inom emotionsforskning görs en åtskillnad 

mellan skuld och skam, där det förra innebär en negativ värdering av en specifik handling 

medan det senare är något som involverar självet i sin helhet (Campos, 2007). I det här fallet 

är det med andra ord vanskligt att bortse från idén om ett själv. Ett annat exempel är att 

Alzheimers sjukdom, en progressiv, degenerativ hjärnsjukdom som leder till allvarliga 

minnesförluster och förändringar i beteende och kognition, ofta beskrivs i termer av ”an 

increasing loss of self” (Zahavi, 2015, s. 5).  

     Självets fenomenologi. Strawson (2000) menar att vi inte bör ställa oss frågan om 

huruvida självet existerar förrän vi har svarat på den fenomenologiska frågan ”what sort of 

thing is figured in self-experience?” eftersom det är självupplevelse, alltså upplevelse av det 

egna jaget eller den egna personen som helhet, som ger oss en intensiv känsla av att det finns 

någonting som kan kallas själv. Fenomenologiskt orienterade forskare menar att självet består 

av den subjektiva upplevelsen, och att övergången mellan fenomenologi och ontologi därmed 

är omedelbar (Zahavi & Parnas, 1998).  

     Utifrån en fenomenologisk ståndpunkt är självet varken en outsäglig transcendental 

förutsättning för upplevelser eller ett socialt konstrukt som utvecklas över tid utan en 

integrerad del av vårt medvetna liv som innebär en omedelbar, upplevelsemässig realitet 

(Zahavi, 2003). Upplevelser kännetecknas av en subjektiv känsla, en särskild fenomenologisk 

kvalitet som säger något om ”hur det är” eller ”hur det känns” för ett subjekt att vara med om 
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dem. Detta gäller för sensoriska och känslomässiga fenomen men även abstrakta, kognitiva 

företeelser. När jag upplever någonting råder ingen tvekan om att det är jag som gör det. 

Huruvida upplevelsen upplevs som min eller inte beror inte på någonting utanför upplevelsen 

utan subjektiviteten är något som kommer med upplevelsen (genom något Zahavi (2003) 

kallar ’first-personal givenness’). Enligt det här synsättet utgörs självets essens varken av det 

som William James benämnde som ’self-as-knower’ (subjekt) eller ’self-as-known’ (objekt) 

utan av självets subjektivitet. Zahavi (2003) bejakar att självet även rymmer andra, mer 

komplexa aspekter, men lyfter fram den fenomenologiska dimensionen som oumbärlig för 

självet, varför vi därifrån kan härleda ”the core self” (synonymt med the minimal self). 

Strawson (2000) instämmer till den grad att subjektivitet i alla fall är en nödvändig ingång till 

självet, men menar att självet måste bestå av mer än så. Han betonar dock att forskare inom 

olika discipliner finner olika saker problematiska, varför han förlikar sig med ovan nämnda 

definition av pragmatiska orsaker  

     Socialkonstruktivistiska teorier om självet. Ett annat sätt att se på självet har som 

utgångspunkt i att självuppfattning och självkännedom inte är konstant och på förhand givet 

utan något man tillägnar sig (Zahavi, 2015). Självet är alltså i ständig utveckling och kan inte 

förstås som ett oberoende objekt. Självet är en konstruktion i bemärkelsen att det formas av 

hur individen betraktar och organiserar sitt liv.  

     Enligt Bruner (2003) vilar skapandet av självet på individens narrativ, som till skillnad från 

fiktionen är mer begränsat och bundet till minnet. Självet skapas delvis inifrån genom minnen, 

känslor, idéer, tankar, föreställningar och subjektivitet, men formas också i relation till den 

yttre världen. Våra föreställningar om omvärlden formas genom kulturen, som även formar 

föreställningen om oss själva. Självskapande narrativ kan ses som en balansgång mellan 

autonomi (den egna viljan, frihet) och förpliktelser gentemot andra människor, institutioner, 

det förflutna och referensgrupper. Narrativet bör i första hand dock inte ses som ett sätt att 

förstå sig på ett redan existerande själv utan som själva skapandet av självet (Zahavi, 2015).  

     McAdams (2008) menar att den narrativa identiteten förser en persons liv med enhetlighet, 

syfte och mening. Det handlar om en rekonstruktion av det självbiografiska förflutna och den 

förväntade framtiden. Bruner (1997) menar att vi inte heller bör betrakta det narrativa självet 

som implicita livsnarrativ som finns lagrade i våra självbiografiska minnen utan mer som en 

process bunden till vår metakognitiva förmåga. 
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     Enligt Gergen (2009) finns det över huvud taget inte något isolerat själv eller någon helt 

intern, sluten upplevelse eftersom självet uppstår i relationer av olika slag - relationer som vi 

inte kan undgå ens i våra mest privata stunder.  

     Med utgångspunkt i Campos (2007) tankar om självkonstruktets oumbärliga funktion 

anammar den här studien en syn på självet som högst påtagligt; ontologiskt obestridligt. 

Vidare kommer uppmärksamheten att koncentreras mot självets intimaste nivå, med andra ord 

the minimal self eller subjektiviteten som innebär en omedelbar, upplevelsemässig realitet 

(Zahavi, 2003). Nämnda teoretiska ingång går i linje med de definitioner som har tagits till 

vid forskning som intresserat sig för den fenomenologiska aspekten av schizofreni. 

Självet vid schizofreni  

     Schizofreni som en störning i självet. Enligt Bleuler (1911) kännetecknas schizofreni av 

grundläggande symptom (’basic symptoms’) som till skillnad från ’accessory symptoms’ 

(vanföreställningar, hallucinationer och diverse katatona tillstånd) är bestående och av trait-

liknande karaktär. Schizofreni som en störning i självet undersöktes grundligt på 60- och 70-

talet, huvudsakligen ur ett fenomenologiskt perspektiv (Raballo, Sæbye, & Parnas, 2011). 

Sprungna ur samma tradition lyfter Henriksen och Parnas (2017) fram störningar i den mest 

grundläggande förutsättningen för subjektivitet, the minimal self, som exklusivt utmärkande 

för schizofreni: ”we are dealing with a self-disorder that is far more fundamental than any 

’self-related’ problems or difficult behaviours or characterological traits that may be found in 

disorders outside the schizophrenia spectrum, e.g., in mood, anxiety, and personality 

disorders. In these latter disorders, the minimal self is never at stake” (Henriksen & Parnas, 

2017, s. 179). Självet som hänvisas till inom detta ramverk har alltså ingenting att göra med 

komplexa aspekter av självet såsom social identitet eller personlighet.  

     Subjektiva upplevelser av störningar i the minimal self förenas av att de handlar om att 

känna sig flyktig, att känna att man inte riktigt existerar eller saknar en inre kärna och så 

vidare. Vanliga redogörelser handlar om att känna sig annorlunda på ett obeskrivligt sätt - ofta 

används adjektivet ”fel” för att beskriva känslan snarare än att man till exempel känner sig 

dummare eller mindre attraktiv än andra. Till dessa subjektiva upplevelser kan även nämnas 

rädsla för upplösning eller förlust av förstapersonsperspektiv, känsla av att ens privata 

medvetande blir tillgängligt för andra, förlust av kontakt till sig själv, känsla av att vara ett 

tomrum och så vidare (Nelson et. al, 2008; Berna et al., 2016). Självets instabilitet ska dock 

inte misstas för försvinnande eller upplösning; schizofrenipatienter refererar oftast till sig 
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själva genom förstapersonspronomen (Henriksen & Nordgaard, 2014). 

     Dessa upplevelser tenderar att vara ett beständigt eller återkommande element vid 

schizofreni. Avvikelsen i subjektivitet inverkar både på hur man uppfattar saker och vad som 

upplevs. Inte sällan rapporterar patienter att dessa störningar i självet gjorde sig till känna i 

barndomen eller under de tidiga tonåren, vilket kan vara en anledning till att de ofta inte 

uppfattar dem som symptom till följd av en sjukdom utan som en oundviklig aspekt av 

existensen (”det har alltid varit så”, ”det är bara så jag är”). Enligt Henriksen och Parnas 

(2014) kan detta vara en viktig del i förståelsen av dålig sjukdomsinsikt och motsträvighet vid 

schizofreni. Henriksen och Nordgaard (2014) menar att en psykoterapeutisk hållning som är 

införstådd med att patienten lider på grund av en fundamental störning i självet är en 

förutsättning för effektiv behandling. Störningar i självet har visat sig vara ihållande över en 

5-årig period (Nordgaard et al., 2017). Dessa störningar i den subjektiva upplevelsen 

inbegriper symptom inom följande domäner:  

Kognition och medvetandeflöde: ”En normal känsla av ett medvetande som är kontinuerligt 

över tid, flytande, bebott av ett subjekt och introspektivt transparent (omedelbart eller direkt 

givet) på ett icke-spatialt sätt” (Parnas, 2015, s. 17)  

Självmedvetande och närvaro: ”En normal känsla av varande (existens) förutsätter en 

automatisk, oreflekterad känsla av självnärvaro och befintlighet i världen (naturlig, 

automatisk, självklar)” (Parnas, 2015, s. 27) 

Kroppsliga upplevelser: ”En normal känsla av psykofysisk integritet och koherens, ett 

normalt samspel eller skiftande mellan kroppen som ”levd från insidan” som ett subjekt eller 

själ (icke-spatial, andlig ’Leib’) och kroppen som ett objekt (spatial och fysisk ’Körper’)”  

(Parnas, 2015, s. 49) 

Avgränsning/transitivism: ”Förlust eller genomtränglighet av gränsen mellan självet och 

världen. Dessa störningar är nära förbundna med störningar i självmedvetenhet och närvaro, 

men upptas separat här på grund av sin mer uttalat symtomatiska natur” (Parnas, 2015, s. 56) 

Existentiell reorientering: ”Patienten upplever en fundamental nyorientering med hänsyn till 

hans allmänna metafysiska världsåskådning och/eller värdehierarki, projekt och intressen. I 

grunden är det här de upplevda anomalierna i självmedvetandet utageras och på så vis 

uttrycks existentiellt” (Parnas, 2015, s. 58) 
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     Dessa symptom kan till exempel undersökas med hjälp av symptomchecklistan 

Undersökningar av störningar i självupplevelsen: manual (Parnas, 2015) (på engelska: EASE 

(Examination of Anomalous Self-Experience). Störningar i självet har visat sig vara 

kännetecknande för en rad tillstånd inom schizofrenispektrumet, därtill prodromala sådana 

(Mass, 2000; Møller & Husby, 2000), men inte vid andra psykiska sjukdomar (Raballo & 

Parnas, 2012). De korrelerar även med social dysfunktion (Haug et al. 2014) och suicidalitet 

(Skodlar & Parnas, 2010). Störningar i självet har varken samband med intelligens eller 

neurokognitiva svårigheter förutom verbalt minne (Nordgaard & Parnas, 2014; Haug et al., 

2012). 

     Även om EASE är utformat för tillstånd inom schizofrenispektrumet betonar Parnas 

(2015) att det inte kan användas ensamt som ett diagnostiskt instrument eftersom 

självstörningar enligt DSM-5 eller ICD-10 inte är av diagnostiskt värde vid schizofreni. 

Snarare bör det ses som ett komplement vars syfte är fenomenologiskt undersökande, med 

strävan att skapa en detaljerad redogörelse för fenomen som förenas av en förvrängd känsla 

av förstapersonsperspektiv (Parnas, 2015). 

     Enligt Postmes et al. (2014) kan störningar i självet vid schizofreni kopplas till 

’multisensory integration’ - en process vid integration av perceptuella stimuli som involverar 

alla sinnen, inklusive balanssinnet, som innebär de perceptuella systemens förmåga att 

organisera sinnlig information till enhetliga representationer som kan fungera som 

utgångspunkt för våra upplevelser av och handlingar i världen (Sass, 2015b). Att schizofreni 

har en kroppslig dimension har påvisats bland annat genom en förhöjd risk för schizofreni vid 

nedsatt hörsel- och synförmåga (Kim, Zemon, Saperstein, Butler, & Javitt, 2005; van der 

Werf et al., 2011) och kroppsmedvetenhet (Ferri et al., 2014). Postmes et al. (2014) menar att 

det sensoriska självet (en sammansättning av multisensorisk input, ansvarig för en abstrakt 

medvetenhet om oss själva) är analogt med the minimal self. Borda och Sass (2015a) är inne 

på samma spår när de argumenterar för att störningar i självet kan vara en distinkt dimension 

som inte har undersökts noga eftersom de inte hör till de traditionella neurokognitiva 

sjukdomarna. De menar att schizofreni mer än något annat handlar om störningar i perceptuell 

organisering/integration (som inte är unika för men väldigt framträdande vid schizofreni) och 

följderna av dem. Dessa störningar (som Borda och Sass (2015a) klassar som primära 

faktorer) upplevs automatiskt och pre-reflektivt, har visat sig uppkomma tidigt i livet hos 

personer som senare utvecklar schizofreni och indikerar grundläggande, patologiska 

avvikelser långt innan insjuknande i schizofreni (Raballo et al., 2016).  
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     Att perceptuella störningar har ett samband med schizofreni klarläggs bland annat i en 

litteraturstudie där brister i perceptuell organisation påträffades i 26 av 27 publikationer 

(Silverstein & Keane, 2011). Borda och Sass (2015b) menar att perceptuella störningar går 

hand i hand med avsaknad av känsla av kroppsägande och kroppsagens, som också är 

kännetecknande för schizofreni (Hur et al., 2013). En förklaring till kopplingen kan ligga i 

skillnaden mellan förväntade och upplevda sensoriska konsekvenser av ens handlingar, med 

påföljande svårigheter med att koppla samman sensoriska förändringar med ens egna 

handlingar. Detta leder med andra ord till en känsla av brist på agens över sin egen kropp 

(Borda & Sass, 2015b). Borda och Sass (2015a) pekar på tre centrala aspekter som präglar 

alla huvudsymptom vid schizofreni:  

Hyperreflexivitet: överdrivet uppmärksammande av förändringar i det inre livet; processer 

som tänkande och förnimmande som i vanliga fall sker implicit och automatiskt kräver nu 

vägledning och mekanisk kontroll 

Minskad själv-närvaro: minskad känsla av att existera eller vara närvarande som ett enhetligt, 

medvetet subjekt med agentskap 

Rubbat grepp (’grip’ eller ’hold’) om den kognitiva/perceptuella världen: störningar i 

strukturering av aspekter som rör tid och rum, till exempel oförmåga att skilja mellan 

upplevelser/minnen/föreställningar 

     Deras konceptualisering skiljer mellan primära och sekundära faktorer. De primära 

faktorerna har att göra med störningar i perceptuell integration och brukar föregå de 

sekundära - de sekundära kan ses som en kompenserande reaktion på de primära. Primär 

hyperreflexivitet är till exempel automatiska, icke-viljestyrda processer (kinestetiska 

förnimmelser, inre tal och så vidare) som blir framträdande, medan sekundär hyperreflexivitet 

refererar till mer viljestyrda, intentionella uppmärksammanden av de abnormala tillstånden. 

Trots att den sekundära hyperreflexiviteten är en reaktion på eller ett försvar mot den primära 

hyperreflexiviteten kan det få en motsatt effekt när det abnormala uppmärksammas 

ytterligare; den abnormala upplevelsen av självet och världen ökar snarare än minskar, och så 

även lidandet hos patienten: ”my downfall was insight... Too much insight can be very 

dangerous, because you can tear your mind apart” (Sass, 1992, s. 337). Detta kan ses som 

analogt till hur utvecklingen av motoriska färdigheter fungerar. När motoriska scheman och 

färdigheter har automatiserats brukar subjektet rikta uppmärksamheten utåt, mot målet eller 
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föremålet för handlingen. Att då rikta uppmärksamheten inåt och koncentrera sig på inre, 

automatiska processer har visat sig leda till sämre prestation hos vuxna idrottare, troligtvis för 

att det innebär ett avbrott i det spontana handlings-/perceptionsflödet (Emanuel et al., 2008). 

Personer med schizofreni brukar beskriva hyperreflexivitet med påföljande trötthet, vilket 

leder till tillbakadragande och negativa symptom (Sass, 2003). I samma linje menar Postmes 

et al. (2014) att störningar i multisensorisk integration leder till perceptuell inkoherens, och att 

psykotiska symptom ger det sensoriska vakuum som uppstår ett innehåll. På så vis kan 

negativa symptom tolkas som en följd av brist på somatosensorisk feedback, vilket kan leda 

till undvikande och en känsla av separation mellan det inre och det yttre. Även Henriksen och 

Parnas (2017) menar att psykotiska symptom hos schizofrena föregås av störningar i 

subjektivitet: ”a profound self-alienation may grow from within the disturbed subjectivity 

and, in psychosis, the sense of ’another presence’ may materialize into a persecuting, 

influencing or hallucinatory Other” (Henriksen & Parnas, 2017, s. 179).  

     Personer som ligger i riskzonen för att utveckla schizofreni upplever störningar i självet 

redan i den tidiga barndomen (Gamma et al., 2014; Raballo & Parnas, 2011), alltså kan man 

se psykoser i tonåren som det senare skede av ett tillstånd som kan utvecklas från risk via 

prodromalsymptom och psykos till kronisk funktionsnedsättning (Borda & Sass, 2015). Dock 

är det långt ifrån alla som upplever störningar i självet som utvecklar en 

schizofrenispektrumsjukdom. Borda och Sass (2015b) spekulerar i att man i framtiden kanske 

kan komma fram till mer specifika symptombeskrivningar som på ett bättre sätt ringar in det 

som kännetecknar schizofreni. En annan förklaring är att vikten av primära/sekundära faktorer 

skiljer sig hos personer som utvecklar en allvarlig sjukdomsbild, vilket även skulle kunna vara 

orsaken till den spretiga symptombilden hos personer med schizofreni. En hypotes är 

exempelvis att de primära faktorerna är mer utslagsgivande hos ’poor premorbid’-patienter 

eller vid fall av tidiga eller allvarliga insjuknanden, där symptombilden ofta domineras av 

negativa symptom utan paranoida inslag. Sekundära faktorer kan tänkas vara mer avgörande 

vid fall som kännetecknas av akuta insjuknanden och bättre premorbid funktion, där 

symptombilden i större utsträckning präglas av psykotiska och eventuellt dissociativa 

symptom (Borda & Sass, 2015b).  

     Det nutida intresset för nämnda nosologi, som skiljer schizofreni från psykotiska symptom, 

sammanfaller till stor del med insikten om vikten av att kunna identifiera tidiga tecken på 

psykos och schizofreni (Nelson et al., 2008). Klosterkötter, Hellmich, Steinmeyer och 

Schultze-Lutter (2001) samt Schultze-Lucker et al. (2007) grundlade empirin för att 
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störningar i den subjektiva upplevelsen kan ses som tidiga uttryck för schizofreni. Icke-

psykotiska störningar i subjektivitet, särskilt i kombination med UHR-konceptet, har visat sig 

vara en kliniskt användbar markör för att identifiera risk för övergång till psykos i ett tidigt 

stadium (Simon et al., 2006). Nelson et al. (2008) understryker att störningar i självet inte är 

ett nedbrytbart koncept bestående av en samling gentemot varandra självständiga upplevelser 

utan en enhetlig, psykopatologisk struktur som indikerar en grundläggande störning i 

subjektiviteten, och därför bör ses som en indikation på känslighet för 

schizofrenispektrumstörningar (både psykotiska och icke-psykotiska tillstånd) snarare än 

enbart en förhöjd risk för psykos.  

     Kritik. Mishara, Lysaker och Schwartz (2014) kritiserar teorier om schizofreni som en 

störning i självet för att inte ta självets relationella aspekter i beaktande och därigenom 

beskriver självet som fullkomligt solipsistiskt, frånkopplat identitet, narrativ, interaktion och 

minne. De lyfter fram en alternativ, fenomenologisk hållning där psykos åtminstone delvis 

handlar om relationella störningar. Man understryker att narrativitet (som man menar är en 

internaliserad, interaktiv process som förutsätter en metakognitiv förmåga) inte ska 

underskattas när det kommer till självstörningar, och hänvsar till Gruhle, som redan 1929 

kritiserade teorin om schizofreni som en självstörning för att vara reduktionistisk, vilket 

medför en risk för att alla symptom arbiträrt kan härledas från samma grundläggande störning 

(Mishara et al., 2014).  

     Strawson (2000) vänder sig mot likställande av kroppsmedvetenhet och självupplevelse 

(vilket Postmes et al. (2014) står för när de anser det sensoriska självet vara likvärdigt med the 

minimal self) eftersom det förra visserligen är oumbärligt för men inte synonymt med det 

andra, och menar att det finns en tendens till att underskatta den kognitiva aspekten av självet. 

Vidare understryker Strawson (2000) att självideal är kulturbundna även i avseende 

autonomi/slutenhet, varför till exempel självstörningar, även när de används som en etiologisk 

faktor vid schizofreni, inte per automatik behöver vara patologiska. 

     En annan anmärkning gäller terminologin. Även om störningar i självet är ett tydligt, 

avgränsat konstrukt med hög validitet och reliabilitet (Parnas, 2015) hänvisas det fortfarande 

till som en självstörning. Termerna självstörning/störning i självet/’self-disorder’ rymmer 

många vitt skilda konnotationer då konceptet ’själv’ inom psykologin som nämnts är ett 

allmänt begrepp som genom tiderna har definierats på otaliga sätt i diverse sammanhang. I 

ljuset av detta föreslår Sass (2014) benämningen ’presence-disturbance’ som alternativ till 
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’self-disorder’. I den här studien kommer termen ’störningar i självet’ att användas i 

bemärkelsen avvikelser i the minimal self (subjektivitet) eftersom det är tydligt definierat och 

inom psykologisk forskning har använts i större utsträckning än till exempel ’presence-

disturbance’. 

Tidigare forskning 

     Schizofreni som en störning i självet undersöktes grundligt på 60- och 70-talet, 

huvudsakligen ur ett fenomenologiskt perspektiv, utan att göra något väsentligt avtryck i den 

vetenskapliga debatten, och har sedan dess varit något av ett åsidosatt perspektiv inom 

psykiatrin (Raballo, Sæbye, & Parnas, 2011). I ljuset av detta kan framhållas att en kvalitativ 

undersökning av psykos/schizofreni och dess koppling till självet (i betydelsen the minimal 

self) fyller ett tomrum i den aktuella, psykologiska forskningen. 

     Aktuella, empiriska rön om schizofreni som en störning i självet bygger i huvudsak på 

forskning som tar avstamp i EASE (Examination of Anomalous Self-Experience) (Parnas, 

2015) - en symptomchecklista tänkt att ligga till grund för semistrukturerade intervjuer. 

Utgångspunkten för EASE är kliniskt fenomenologisk; teoribildningen bygger på intervjuer 

med patienter med begynnande schizofrenispektrumstörningar. Utvecklingen av EASE har 

sitt ursprung i klinisk verksamhet, där 100 patienter intervjuades i syfte att förstå de 

upplevelse- och beteendemässiga manifestationerna av schizofren autism, där beskrivningar 

om störningar i subjektivitet återkom (Parnas & Bovet, 1991), och bekräftades av 

efterföljande, systematiska studier, bland annat där störningar i självet visade sig utgöra en 

viktig aspekt av schizofreni när man undersökte sjukdomsbilden hos 151 nyinsjuknade 

patienter med skilda diagnoser (Handest & Parnas, 2005). 

     Som exempel på befintlig kvalitativ empiri kring psykos/schizofreni och självet kan 

nämnas Stanghellini et al. (2014) som undersökte den kroppsliga dimensionen av självet hos 

personer med schizofreni, och konstaterade att ’dynamization’ (till exempel pågående, 

kroppsliga upplevelser av disintegration) och ’thingness’ eller ’mechanization’ (till exempel 

att kroppen upplevs som ett objekt snarare än ett subjekt) är schizofrenispecifika drag och 

därmed användbara konstrukt i tidig differentialdiagnostik när det gäller somatiska besvär hos 

psykiatripatienter. Bhargav et al. (2015) beskrev ett fall som rör schizofreni och självet (man 

utgår dock från en mer personlighetsgrundad definition av självet) där en 34-årig patient sökte 

hjälp för att han sedan barndomen hade saknat en känsla av ett själv, hade återkommande 

tvivel kring sin egen existens, var socialt tillbakadragen samt oförmögen att ha en 
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stadigvarande sysselsättning. Författarna konstaterade att symptomen berodde på att patienten 

led av schizofreni snarare än var spirituellt upplyst. 

     Kvalitativ forskning som behandlar psykotiska upplevelser, utan koppling till självet, 

undersöker till exempel upplevelsen av att leva med en långvarig psykos (Turton, 2015), 

interpersonella aspekter av psykos (Walsh, 2016) och anpassning till och återhämtning från 

den första psykotiska episoden (Tan, Gould, Combes, & Lehmann, 2014; Windell, Norman, 

Lal, & Malla, 2015). Flanagan et al. (2012) undersökte den subjektiva upplevelsen av 

schizofreni i relation till diagnoskriterier i DSM-IV. 17 personer intervjuades och 

symptombeskrivningarna ligger delvis utanför DSM-definitionerna för schizofreni. 

Informanterna redogjorde bland annat för emotionella reaktioner såsom rädsla, sorg, skam och 

alienering. Vidare berättade de om hur det målinriktade beteendet stördes av medryckande, 

förvirrande och distraherande hallucinationer samt om störningar som gick bortom psykotiska 

symptom.  

Syfte 

     Studien ämnar undersöka individers subjektiva upplevelser av självet hos personer med 

schizofreni. Eftersom störningar i självet inte bara är förknippat med tillstånd inom 

schizofrenispektrumet utan också prodromalsymptom, och ofta kvarstår även efter att 

psykosen har klingat av, är det av värde att undersöka hur självet upplevs innan och efter 

sjukdomsutbrottet. Hur manifesteras tecknen före insjuknandet? Hur ter sig självet före och 

efter sjukdomsperioden? Finns det kännetecknande språkliga och innehållsmässiga mönster i 

individernas upplevelser som återkommer också efter den akuta sjukdomssituationen?  

 

Metod 

Metodbakgrund  

     Ambitionen med den aktuella studien var att undersöka subjektiva upplevelser av självet 

hos personer med schizofreni. Eftersom anspråket var att belysa upplevelser av ett avgränsat 

fenomen på ett förutsättningslöst sätt var en fenomenologisk, idiografisk metod att föredra. 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) (Smith, Flowers, & Larkin, 2009) skapades 

ur behovet av en kvalitativ metod som kunde förenas med den dåvarande, gängse psykologin. 

Metoden intresserar sig för hur människor skapar mening kring viktiga livshändelser, och 

utgår från att människan är en meningsskapande och reflekterande varelse, särskilt vid 
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betydande förändringar i livet. Man vill få fatt i den subjektiva upplevelsen hos den särskilda 

personen och hur den särskilda personen gör för att skapa mening utifrån sina erfarenheter. 

Eftersom de subjektiva reflektionerna och upplevelserna står i centrum har IPA tagits till inom 

psykologisk forskning i synnerhet när syftet har varit att undersöka specifika, avgränsade 

fenomen. IPA är inte den enda forskningsmetoden som försöker omsätta fenomenologi och 

hermeneutik i praktiken, och IPA är heller ingen strikt, enhetlig metod, även om vissa 

kärnelement går att urskilja: vanligtvis undersöks erfarenheter hos relativt få individer ur ett 

någorlunda homogent urval och datainsamlingen sker oftast genom semistrukturerade 

intervjuer som transkriberas och analyseras genom en systematisk metod som i sin tur leder 

till en enhetlig, narrativt sammanhängande framställning av resultatet.  

     Att metoden både är fenomenologisk och hermeneutisk kan te sig motsägelsefullt, varför 

de filosofiska och vetenskapsteoretiska grundvalarna kommer att belysas nedan. 

Fenomenologi och hermeneutik är omdiskuterade, innehållsrika traditioner med många 

förgreningar, vilket ger skäl att åskådliggöra den snäva tolkningen av dem som IPA innebär.  

     Fenomenologi. Fenomenologi är en filosofisk position som understryker att fenomen bör 

undersökas förutsättningslöst, så som de uppenbarar sig. Med fenomen avses tingens  

uppenbarelser, eller tingen så som de uppenbarar sig i våra upplevelser, eller sätten vi 

upplever tingen på, och således meningen tingen för med sig i våra upplevelser (Smith, 2016). 

Enligt Husserl kan man under rätt förutsättningar redogöra för sin upplevelse av ett särskilt 

fenomen, och dessutom göra det på ett så djupt och skarpt sätt att man kan identifiera de 

essentiella kvaliteterna av upplevelsen. Detta skulle transcendera upplevelsen och därmed 

skulle fenomenets uppenbarelse kunna generaliseras till andras upplevelser av samma 

fenomen (Smith, 2016). Att inta en fenomenologisk attityd kräver att vi riktar blicken bort 

från till exempel objekt i världen och riktar den inåt mot vår förnimmelse av dem. Ifall 

förnimmelsen präglas av sådant vi förknippar med fenomenet men som gör att vi inte erfar 

fenomenet i sig har vi tappat vår fenomenologiska blick: ”Once we stop to self consciously 

reflect on any of this seeing, thinking, remembering and wishing, we are being 

phenomenological” (Smith et al., 2009, s. 15). För att göra detta utformade Husserl en 

filosofisk metod enligt vilken man går igenom en rad ’reduktioner’, som var för sig fungerar 

som en slags lins inför fenomenet ifråga, och som ska leda en bort från distraktioner. Husserls 

anspråk rörde inte bara utforskandet av fenomenens essens. Hans ’transcendental reduction’ 

skulle resultera i att vi inte bara når innehållet i medvetna upplevelser utan även medvetandet 

i sig. För att kunna förverkliga Husserls slutgiltiga ambition skulle vi med andra ord behöva 
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sätta innehållet i upplevelser inom parentes. Här går en av många skiljelinjer inom 

fenomenologi. IPA influeras av Husserl men de vetenskapliga anspråken är avsevärt 

avgränsade i jämförelse. 

     Heidegger tvivlar på att kunskap kan nås utanför en tolkande position. Medan Husserl är 

upptagen med psykologiska processer såsom perception, medvetenhet och uppmärksamhet 

intresserar sig Heidegger primärt för ontologiska frågor om existensen i sig, och därtill 

handlingar vi tar till och relationer vi ingår i för att skapa mening i världen (Smith et al., 

2009). Han menade att vi är utkastade i en värld av objekt, relationer och språk - en värld som 

finns till för oss att utnyttja (Heidegger, 1962). Precis som forskare som anammar en 

relationell syn på självet menar Heidegger att det inte går att finnas till som ett isolerat subjekt 

utan vår tillvaro är ständigt ’perspectival’, tidsbunden och i relation till någonting (Smith et 

al., 2009). Heidegger hänvisar dock inte till något relationellt själv (som till exempel Gergen 

(2009) gör), utan menar att det är varandet i sig som är relationellt.   

     Vilka aspekter som primärt tas fasta på i subjektiva upplevelser skiljer sig åt hos 

fenomenologiska författare. För Merleau-Ponty är den kroppsliga dimensionen av yttersta 

vikt. Han menar att vi visserligen kan observera och känna empati för andra, men att vi alltid 

utgår från vår egen förkroppsligade upplevelse och att det begränsar våra möjligheter till att 

fullt ut kunna förstå andras upplevelser (Broome, 2012). Eftersom IPA gör anspråk på att få 

fatt i individens eget perspektiv, att utifrån en idiografisk ansats utforska det specifika, är 

frågan om den fenomenologiska utgångspunkten en viktig fråga att ställa. Är våra 

upplevelser, som Merleau-Ponty menar, kroppsligt grundade, eller som Husserl antyder, 

kognitiva till sin natur?  

     Hermeneutik. Hermeneutik, tolkningsteori, utformades i tiderna som ett verktyg för 

systematisk bibeltexttolkning och har senare applicerats på historiska dokument och 

skönlitteratur. Schleiermacher, verksam i sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal, skilde 

mellan grammatisk och psykologisk tolkning (Smith et al., 2009). Den förra är upptagen med 

frågor gällande textens objektiva mening medan den andra ser till författarens individualitet. 

Distinktionen kan med andra ord sägas skilja essentiell och diskursiv tolkning åt. Enligt 

Schleiermacher är tolkning ett intuitivt hantverk som kan leda till att tolkaren förstår 

författaren bättre än vad författaren förstår sig själv. Denna radikala position står i motsats till 

till exempel postmodern litteraturteori (där författaren ses som ointressant/otillgänglig) men 

även socialkonstruktivistiska grenar av kvalitativ psykologi (där analysen utgår från 
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personens språkbruk snarare än personen i sig). Enligt IPA bör vi inte tolka Schleiermachers 

yttranden som att forskaren har mandat till att ställa sig över informanten i fråga om 

materialets mening. De säger dock någonting om vad forskaren kan bidra med, närmare 

bestämt ett vidgat perspektiv, genom att hos den tillfrågade göra det omedvetna medvetet 

(Schleiermacher, 1998). Enligt Smith et al. (2009) kan nämnda vidgade perspektiv innefatta 

översikt över en större mängd information (till exempel från andra informanter) och/eller 

erhållen psykologisk teori som informanten saknar.    

     Heideggers fenomenologi är som ovan nämnts värdslig i bemärkelsen att den förutsätter 

interaktion med världen, men tillgång till kunskap om varandet är enligt honom omöjlig utan 

tolkning. Fenomenologi intresserar sig för hur tingen uppenbarar sig för oss, och medan 

Husserl menar att det är möjligt att nå tingens essens genom att sätta distraktioner såsom 

förförståelse inom parentes menar Heidegger att tingens uppenbarelse är dubbelbottnad 

(”things have certain visible meanings for us (which may or may not be deceptive), but they 

can also have concealed or hidden meanings” (Smith et al., 2009, s. 24)) och att vår tolkning 

av den aldrig är förutsättningslös. Genom etymologi kan de teoretiska grundvalarna för IPAs 

variant av fenomenologi konkretiseras: ’phenomenon’ (visa sig, uppenbara sig) är primärt av 

perceptuell karaktär, ’logos’ (ord, logik, förnuft) av analytisk dito. Heidegger ser precis som 

Husserl faran i att låta förförståelsen inverka på analysen, men poängterar att tillgången till 

vår egen förförståelse är begränsad, och att tingen i sig kan belysa oss om den. Förförståelsen 

kan med andra ord framkomma efteråt, under den analytiska processens gång. En för 

hermeneutiken klargörande modell är den hermeneutiska cirkeln som beskriver dynamiken 

mellan del och helhet under tolkningsprocessen. Vad delen och helheten syftar på beror på 

vilken nivå man vill beskriva. Det förra kan till exempel vara ett ord (där helheten kan vara en 

mening), en intervju (där helheten är ett forskningsprojekt) eller en tidsbegränsad episod (där 

helheten är hela livet) (Smith et al., 2009). 

     Generella kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Elliot, Fischer och Rennie (1999), 

Morrow (2005) och Smith et al. (2009) lyfter fram följande kriterier som väsentliga för 

kvaliteten hos kvalitativa studier: 

Att äga sitt perspektiv. Författaren anger sin teoretiska orientering och sina förväntningar, 

både innan och under processens gång.  
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Beskrivning av kännetecknande drag hos informanterna bör ges. Allmänna, gemensamma 

drag hos informanterna bör ges. Enligt Husserliansk fenomenologi upplevs fenomen i en 

livsvärld, alltså är fenomenen inga isolerade, kontextoberoende företeelser (Parnas, 2015). 

Resultat och analys bör vara förankrade i citat. Analysprocessen ska beskrivas på ett 

transparent sätt som möjliggör för läsaren att härleda författarens tolkningar av citat och 

därigenom göra en kritisk granskning. 

Trovärdighetskontroller av analysprocessen bör göras. För att stärka studiens reliabilitet läste 

handledarna läste igenom intervjumaterialet i sin helhet för att därigenom kunna försäkra att 

de teman som uppkommit överensstämmer med de ursprungliga transkriptionerna.   

Datainsamlingen bör anpassas efter kvalitetssträvan. Det är av yttersta vikt att deltagarna 

känner sig trygga med att dela med sig av sina upplevelser på sitt sätt. Enligt Willig (2008) 

bör frågor som kan leda till ja-/nej-svar undvikas. Med detta i åtanke består intervjuguiden, 

som utarbetades i samråd med handledarna, av öppna, utforskande frågor. Att intervjuaren är 

lyhörd inför informanternas beskrivningar är högst angeläget.  

Koherens. Sammanställning av resultatet bör följa något slags narrativ som tillåter läsaren att 

navigera i resultatet och följa tankegångarna i en logisk helhet. 

Deltagare 

     Urval. Eftersom studien ämnade undersöka upplevelsen av ett särskilt tillstånd 

genomfördes ett ändamålsenligt urval. Antalet deltagare var fyra, som enligt riktlinjerna för 

IPA är ett lämpligt antal för en uppsats på masternivå (Smith et al., 2009). 

     Inklusionskriterier. Till studien söktes deltagare över 18 år som uppfyller eller har 

uppfyllt kriterierna för schizofreni eller schizoaffektivt syndrom enligt ICD-10. Dessa 

personer skulle ha en pågående kontakt med psykiatrin och ha goda förutsättningar att 

genomföra en intervju på svenska. 

     Exklusionskriterier. Deltagarna skulle inte ha ett pågående missbruk och/eller sakna 

stödjande nätverk.  

     Deltagarnas bakgrund. Intervjupersonerna var fyra till antalet, den yngsta var runt 40 och 

den äldsta runt 70 år gammal. De fick sina diagnoser vid olika tidpunkter i livet, de flesta i 20-

årsåldern. Någon ansåg sig ha tillfrisknat helt medan andra fortfarande identifierade sig med 

sin diagnos. På grund av ett missförstånd i samband med rekryteringen inkluderades en 
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person som hade haft flera psykotiska episoder men inte diagnostiserats med schizofreni. Tre 

av fyra deltagare var eller hade varit diagnostiserade med en schizofrenispektrumdiagnos. 

Deltagarnas kontakt med psykiatrin hade framför allt att göra med medicinering men även 

samtalsstöd och i akuta fall inläggning. Till faktorerna som varit betydelsefulla för 

återhämtning hörde förutom medicin socialt stöd från vänner, familj, kollegor och 

vårdpersonal.  

Process 

     Studien ingår i forskningsprojektet ”Bilder av självet: Självet hos individer som upplevt 

psykostillstånd” som utgående från en rad aktuella, teoretiska utgångspunkter rörande självet 

och psykos närmar sig förståelsen för olika psykostillstånd med en kvalitativ ansats. Eva Hoff 

och Jens Knutsson fungerar som huvudforskare för projektet. 11 september 2016 godkändes 

studien av Etikprövningsnämnden i Lund (diarienummer 2016/650). 

 

     Rekrytering. Enhetschefer vid två psykiatriska mottagningar godkände rekrytering av 

patienter på mottagningarna. Inför datainsamlingsprocessen hölls möten med personalgrupper 

från båda mottagningar där information om studiens teoretiska utgångspunkter, syfte (bilaga 

2) samt tänkta rekryteringsprocess gavs. Personalgrupperna ombads att identifiera kandidater 

lämpliga för studien för att sedan undersöka hur de ställde sig till att medverka i studien samt 

ge deltagarna grundläggande, muntlig information om studiens ämnesområde, syfte och 

generella upplägg. Minst en vecka innan intervjuerna gjordes lämnade intervjupersonerna 

muntligen samtycke och fick i samband med detta möjligheten att ställa frågor till författaren. 

I samband med intervjuerna och innan dessa påbörjades fick intervjupersonerna lämna ett 

skriftligt samtycke (bilaga 3). 

Material  

     En intervjuguide (bilaga 1) utformades för att fungera som utgångspunkt och stöd under 

intervjuerna. Den utgörs av färdigt formulerade frågor (de flesta öppna och utforskande i form 

av ”Hur...” snarare än ja/nej-frågor) tänkta att täcka relevanta områden för det undersökta 

fenomenet samtidigt som de skapar förutsättningar för ett dynamiskt samtal som känns 

angeläget för både intervjuaren och den intervjuade. Intervjuguiden följdes därför inte 

systematiskt utan både tempo och frågornas ordningsföljd anpassades efter varje intervju. 

Intervjuguiden stod alltså till grund för en semistrukturerad intervju. Den inleds med neutrala 
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frågor, följda av frågor som i större utsträckning vidrör psykiatriska tillstånd och avslutas med 

frågor relaterade till framtiden.  

Analys  

     Analysprocessen genomgick följande faser, som Smith et al. (2009) beskriver: 

     Steg 1. Läsning. Intervjuerna transkriberades ord för ord. Även icke-verbal kommunikation 

såsom kroppsspråk samt idiosynkratiska känsloyttringar inkluderades. Transkriptionerna 

genomgick flera läsningar och initiala reaktioner hos författaren antecknades för att inte 

glömmas bort.  

     Steg 2. Initial notering. Materialet genomgick en bred, generell analys avseende språk och 

innehåll. Tre kategorier av kommentarer noterades: deskriptiva, språkliga och konceptuella. 

     Steg 3. Identifiering av temata. För att fånga det kärnfulla i kommentarerna som 

kategoriserats i föregående steg skapas temata som minskar omfånget på analysmaterialet 

samtidigt som komplexiteten bibehålls. 

     Steg 4. Sammankoppling av temata. Kluster av temata skapades utifrån hur de på olika sätt 

relaterar till varandra.  

     Steg 5. Analys av återstående transkriptioner. Steg 1-4 tillämpades på resterande 

transkriptioner med förbehåll för att den första analysen skulle inverka på resterande analyser, 

vilket uppmärksammades för att öppenheten skulle bibehållas. 

     Steg 6. Identifiering av mönster i analyser. Samtliga analyser gicks igenom och jämfördes 

för att få fatt i mönster, skillnader och likheter i deltagarnas berättelser. Ur detta steg 

framträder huvud- och undertemata vilka utgör studiens resultat.  

Etiska överväganden  

     Kvale och Brinkemann (2014) nämner särskilda aspekter som är viktiga att förhålla sig till 

inom kvalitativ forskning. Nedan ges en redogörelse för hur respektive aspekt har hanterats i 

den aktuella studien: 

 

Informerat samtycke: deltagarna får i god tid innan intervjuerna genomförs information om 

studiens ämnesområde, syfte och generella upplägg. Dessutom klargörs att deltagarna när som 

helst kan avbryta deltagandet utan motivering och att deltagande/icke-deltagande på intet sätt 

kommer att inverka på den pågående kontakten med psykiatrin. Deltagarna får information 

om syfte, upplägg, konfidentialitet och hantering av material både muntligt och skriftligt, och 

ger skriftligt sitt informerade samtycke i samband med intervjun. Med tanke på att schizofreni 



 

 

 

33 

ofta sammanfaller med en lägre ångesttolerans än genomsnittet och dessutom korrelerar med 

kognitiva svårigheter är det av vikt att sträva efter att informationen är distinkt formulerad för 

att minimera riskerna för oklarheter och missförstånd.  

 

Konfidentialitet: materialet i studien består av inspelade intervjuer och transkriptioner av dem. 

Samtycktesblanketterna förvaras separat i låsta skåp till vilka endast studiens författare har 

tillgång. Deltagarna avidentifieras. Personliga uppgifter såsom ålder anges ej. Ingen enhetlig 

bild av enskilda deltagare återges.  

Konsekvenser: det som studiens genomförande och publicering leder till bör bedömas utifrån 

risker och nytta, både för deltagarna (i egenskap av dem själva som personer men också som 

representanter för en patientgrupp) och för psykologin som vetenskap. Parnas (2015) avråder 

kategoriskt från att intervjua akut sjuka och/eller uttalat psykotiska patienter om deras 

symptom.  

     Parnas (2015) understryker att det finns inneboende svårigheter när det kommer till 

undersökning av störningar i självet eftersom det handlar om flyktiga, mer eller mindre 

obeskrivliga fenomen. Att deltagarna pratar om frågor som berör självet och subjektivitet kan 

innebära att fenomen som eventuellt hör till deras livsvärld, som tidigare inte har berörts, tas 

på allvar, vilket kan vara validerande, men fenomenen i fråga kan även vara unikt privata (till 

skillnad från till exempel hörselhallucinationer, som kan uppfattas vara allmänt kända) och 

därför upplevas som genanta, omänskliga eller djupt störande. Vidare kan frågorna leda till att 

intervjupersonerna minns saker de har förträngt, säger saker eller beter sig på ett sätt som de 

sedan ångrar. Att intervjusituationen kan trigga svårhanterliga känslolägen är en uppenbar risk 

som får ställas mot den potentiella nytta som studien kan resultera i. Enligt Smith et al. (2009) 

hör det till forskarens uppgift att ta fasta på oväntade vändningar, och utarbetandet av en 

intervjuguide kan underlätta i förutseelsen av känsliga ämnen. För att undvika att deltagarna 

lämnas ensamma med det som intervjuerna medfört utfördes de, i den mån det var möjligt, i 

anslutning till deltagarnas planerade, individuella samtal med sina kontaktpersoner. 

Kontaktpersonerna hade även möjlighet att närvara under intervjun, vilket blev fallet vid två 

av fyra intervjuer. 

     För gruppen personer med schizofreni kan undersökningen bidra till synliggörandet av en 

betydande del av symptombilden som i många fall förbises. Förutom i identifikation av 

prodromaltillstånd kan forskning om schizofreni och självet även leda till implikationer för 
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behandling, i synnerhet psykoterapeutisk sådan. Föremål för en sådan diskussion faller 

utanför ramarna för vad den aktuella studien primärt vill undersöka.   

 

Resultat 

     I och med att de enda givna, gemensamma faktorerna hos intervjupersonerna är inklusions- 

och exklusionskriterierna för studien är det förståeligt att sjukdomshistorierna och 

symptombilderna skiljer sig åt. Ovan åskådliggjordes intervjupersonernas bakgrund i grova 

drag i syfte att ge läsaren en kontext att relatera resultaten till. 

     Nedan följer studiens resultat redovisade utifrån fyra kategorier, som i sig består av flera 

undertemata. På grund av sekretesskäl lämnas inga detaljerade beskrivningar av specifika 

livshändelser, personer, platser och så vidare. Av samma skäl har idiosynkratiska, 

personspecifika uttryck i citaten utelämnats eller justerats.  

 

Temastruktur 

 

Kategori    Undertema 

 

Att avvika från mängden   Att känna sig annorlunda 

    Att vara känslig/utsatt 

 

Den Andre/det andra   Att bli invaderad 

    En oas att besöka 

    En annan kropp 

 

Agensen som kommer och går  Agentskap som förebyggande faktor 

    Agens som ett egenvärde 

    Agentskap som mediator vid psykos 

    Exekutiva svårigheter 

 

Den nya blicken   En magisk värld 

    Gud 

    I ljuset av diagnosen 
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Att avvika från mängden 

     Trots att normalisering av schizofreni kan vara eftersträvansvärt i synnerhet när det sker i 

en riktning bort från stigmatisering och exotifiering finns det fog för att hävda att schizofreni 

ger upphov till ett distinkt tillstånd, vilket intervjupersonerna försökte beskriva. 

Flera deltagare upplevde att schizofreni fick dem att känna sig annorlunda, dels i jämförelse 

med hur de var innan, dels i förhållande till andra människor och omvärlden.   

     Att känna sig annorlunda. Samtliga deltagare beskrev att de redan innan 

sjukdomsutbrottet, i två fall redan under barndomen, kände sig annorlunda i jämförelse med 

andra människor. En deltagare nämnde sitt tidiga intresse för oförklarliga saker såsom 

invasioner från rymden, människans relation i förhållande till djur och så vidare; saker som på 

samma gång uppfattades som fascinerande och skrämmande. Det kunde handla om en 

inneboende känsla av att vara annorlunda, men ibland bekräftades känslan även genom 

yttringar från till exempel familjemedlemmar. En intervjuperson hade till exempel alltid 

betraktats som avvikande i sin mammas ögon:  

 

 Jag visste ju att jag var annorlunda än andra människor redan innan jag blev 

 sjuk, min mor har sagt till mig också att ”du var inte som andra barn, 

 du tänkte annorlunda, du tänker annorlunda än i dag” säger hon 

 

     Känslan av att vara annorlunda verkade i vissa fall ha accentuerats av sjukdomsutbrottet. 

En intervjuperson vittnade till exempel om att han efter att ha insjuknat i schizofreni ”fick en 

uppfattning om att jag var utvald av Gud, vilket jag tror att jag är”. 

 

     Att vara känslig/utsatt. Känslan av att vara annorlunda gick i hand i hand med, eller var 

åtminstone delvis förknippad med, att vara utsatt. Samtliga intervjupersoner berättade om sina 

initiala insjuknanden som tuffa, nedbrytande perioder i sina liv, men vittnade också om att 

utsattheten redan fanns i deras liv, om än i andra former, till exempel mobbning: ”jag vet inte 

riktigt vad det var som utlöste det egentligen men jag tror det blir när mobbningen blev för 

stark, alltså, det var då som det bröt ut eller vad man ska kalla det för”. En annan kopplade 

ihop den sociala utsattheten med känslan av att vara annorlunda:  

 

 Det var väl mer att man kände sig mer rädd då, man kände, man kände sig 

 utsatt, ofta i situationer där man var med klasskamrater eller med jämnåriga 
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 och så, man kände sig utsatt och lite rädd, man var lite tillbakadragen, 

 jag var ju annorlunda också som sagt 

 

Den Andre/det andra 

     Under intervjuerna gavs många målande beskrivningar av en rad psykotiska symptom 

såsom hörsel- och synhallucinationer samt vanföreställningar och tankestörningar. Inte sällan 

rymde framställningarna av hallucinationerna och vanföreställningarna stoff och motiv som 

kändes igen från intervjupersonernas förflutna. Intervjupersonerna beskrev emellertid inte 

enbart innehållet i symptomen utan gav också en bild av hur de står i relation till personen 

(eller jaget eller självet). En person såg sig själv som ”lätt att manipulera”. 

 

     Att bli invaderad. Flera informanter berättade om tillfället för insjuknandet i termer som 

kunde tolkas som att någonting främmande som tidigare inte hade funnits där plötsligt gjorde 

det. Intimiteten, hur nära det främmande trängde sig på, varierade. En person beskrev psykos 

som att vara ”inmurad i en box”, en annan som att ”bli jagad som ett villebråd”, alltså var det 

främmande fortfarande något yttre, medan en tredje målade upp bilden av det främmande som 

någonting som tydligt tog plats inom personen, eller i alla fall mellan personen och 

omvärlden: 

 

 Jag hade en antenn i huvudet, jag tänkte inte på det som röster, som fångade 

 upp de här ljuden, vad ska man säga, människorna som pratar i munnen och 

 skrattar och allt såna här, massa såna här saker, svårt att förklara... Ibland är 

 det en röst som skiner, som lyser igenom, som kan säga saker som kan vara 

 negativa men jag lyssnar inte på dem, jag vet att det är en bluff, jag försöker att 

 låta bli i alla fall 

 

     Även om invasionen ofta framställdes som oönskad kunde man ha en ambivalent 

inställning till den. Detta var tydligt hos en person som var välvilligt inställd till en ny 

drivkraft inom sig samtidigt som han liknade den vid en demon:  

 

 Jag har en, liksom alla som gör musik och alla som skriver dikter, de har en 

 inre drivkraft, nånting som vill ut, nån stark känsla, att man måste göra det här, 

 en demon som driver en, det finns inget bättre sätt att beskriva det på, det är 
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 som en inre demon, man måste göra det, det är ingen riktig demon, det är mest 

 en känsla av det här... Obsession, vad heter det på svenska? 

 

     Inte sällan talas det invaderande elementet om som någonting diffust, vars närvaro till 

exempel beskrevs som lika tydligt märkbar (”ibland så kunde man alltså definitivt ha känslan 

av att man inte var helt ensam”) som svår att tro på (”det var inte så att jag trodde på det”). 

 

     En oas att besöka. Förutom beskrivningar av otäcka, främmande psykotiska symptom 

gavs även en annan bild av schizofreni. Två personer beskrev det psykotiska eller schizofrena 

som en plats att längta efter; tillståndet som en tillgång. Den ena personen menade att det 

schizofrena gav upphov till ett kreativt och analytiskt tänkande utöver det vanliga. Den andra 

beskrev det inre tillståndet som en fristad, en oas att besöka när tillvaron blivit för svår att 

hantera: 

 

 Det var en trygghet för mig att komma in i den världen i stället, till att börja 

 med var det mest när jag var för mig själv, till exempel om jag var jätteledsen 

 efter att de hade mobbat mig för nånting, då dök de upp som kompisar, de tog 

 hand om mig, fick mig att sluta vara ledsen, och på något vis så kunde de här 

 rösterna hjälpa mig mer än de verkliga personerna, alltså mina föräldrar, mina 

 syskon, mina kompisar, det var min oas på nåt vis, jag ville inte att någon skulle 

 veta nånting om det 

 

     En annan kropp. Hälften av intervjupersonerna rapporterade om förändringar relaterade 

till kroppen i samband med psykos. Nivån för de förändrade upplevelserna skilde sig åt. En 

person berättade om känslan av att kroppen var utvidgad till den grad att hon inte kunde gå 

genom dörrar och undvek ibland att åka bil av rädsla för att fastna i dem. En person vittnade 

om att frysa överdrivet mycket i samband med psykotiska episoder, och beskrev därtill någon 

slags kroppslig frånvaro:   

 

 Men alltså man kan ju ta på sig själv och inte känna, inte känna känslan, man 

 kan klappa på sig själv liksom och det känns liksom dött, hela kroppen slås ju ut, 

 man slutar sova, man slutar äta, man slutar dricka, man är liksom... ett kolli, 

 kolli, alltså det är paket då, om man säger så, ingenting, det är alldeles tomt 
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     Ibland tangerade utsagorna kroppsliga upplevelser. Utsagan ”jag går ur mig själv, jag går 

ur min egen form” kunde exempelvis ses som både ett kroppsligt och icke-kroppsligt 

fenomen.  

Agensen som kommer och går 

     Samtliga intervjupersoner vidrörde på ett eller annat sätt ämnet agens på olika nivåer. 

Agentskap visade sig till exempel vara en förebyggande faktor som kunde förhindra en 

psykotisk episod men även någonting som påverkade graden av intensitet hos symptomen när 

psykosen var ett faktum. 

     Agentskap som förebyggande faktor. Flertalet nämnde sjukdomsinsikt och 

självbestämmande som viktiga faktorer för att minska risken för återfall. Två personer 

nämnde till exempel att de numera hade lärt sig att identifiera tidiga tecken på en annalkande 

psykos och därför självmant kunde söka hjälp i psykiatrin innan sjukdomen slog ut. Inte sällan 

handlade det om en påtaglig sömnbrist. En respondent beskrev detta på följande sätt:  

 

 Men jag har kommit såpass långt, låt oss säga att jag inte har sovit på 2-3 

 nätter, då kontaktar jag psykosmottagningen och säger att jag måste ha en 

 sömntablett som däckar mig totalt så jag får sova, annars barkar det ju, då 

 rullar det bara på, då vet jag ju att, bryter jag inte det såpass snabbt så vet jag 

 inte vad som händer sen, och det är det jag är rädd för för jag vill inte gå in i 

 någon psykos igen för jag vet om hur lång tid det tar att ta sig tillbaka igen, så 

 jag har blivit medveten, mer medveten om mig själv och min sjukdom 

 

     Agens som ett egenvärde. Att känna agentskap verkade i sig vara en betydelsefull 

komponent, även när besluten som tas och beteendena därefter inte var konstruktiva. En 

person vittnade om att hon även efter att ha tillfrisknat från psykoser fortsatte med vissa 

invanda beteenden, med skillnaden att hon nu kände att det var av egen vilja: 

 

 För även om jag kunde tänka så blev jag mer, alltså jag kunde vad ska jag säga, 

 göra massa saker, även om de var självdestruktiva så kunde jag själv ta beslutet 

 att jag vill verkligen banka huvudet i väggen, alltså det var min egen, alltså jag 

 kände att jag, vad ska jag säga, alltså det var mitt val, det var ingen som sade 

 till mig att jag skulle banka huvudet i väggen 
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     Agentskap som mediator vid psykos. Flera personer beskrev hur de försökte mediera 

graden av intensitet hos psykotiska symptom och hur de upplevdes. Flera informanter 

berättade om hur de försökte streta emot de psykotiska utslagen, både på en kognitiv och 

sinnlig nivå, till exempel: ”jag lyssnar inte på dem, jag vet att det är en bluff, jag försöker att 

låta bli i alla fall”. Två personer beskrev schizofreni som en ständig kamp, till exempel sade 

en person att han försökte hålla sig kvar i verkligheten så hårt att han fick ont i magen, och en 

annan beskrev kampen som en om bestämmanderätt: 

 

 Jag kunde ju diskutera fram olika lösningar i den här världen, alltså jag kunde 

 styra rösterna lite grann, sen när jag blev äldre så tog de ju överhanden, då var 

 det någon som styrde mig 

 

     Ibland kunde den här till synes interna kampen spelas ut i vardagslivet, till exempel på 

följande sätt:  

 

 Det är så att vissa gånger så håller rösten med mig, ibland så går den mot mig, 

 när jag hör röster som tänker så liksom att ”varför ska du sätta på kaffe, du 

 vill inte ha nåt kaffe”, då sätter jag på extra mycket kaffe, alltså man motarbetar 

 

     Exekutiva svårigheter. Två personer förknippade också psykos respektive schizofreni 

med kognitiva besvär, som i jämförelse med kampen som försiggår inom den psykotiska 

upplevelsen kunde sägas vara av vardaglig karaktär. Det handlade framför allt om exekutiva 

svårigheter, vilka satte käppar i hjulen för det riktade, ändamålsenliga tänkandet. 

Den ena delade med sig om uppmärksamhetsproblem som gjorde att hon hade svårt att 

avsluta saker innan hon påbörjade andra, medan en annan upplevde svårigheter med att hålla 

fast vid det som var aktuellt/angeläget:  

 

 När man pratar avancerat om saker så tappar jag tråden, jag blir lite så här, 

 tänker ”vad var det jag sa?”, jag tittar upp i taket och undrar vad jag höll på 

 att snacka om, jag kan inte hålla i det utan det försvinner och så sitter jag som 

 ett fån och så får jag avsluta det jag höll på att säga eller sluta prata helt enkelt, 

 jag kan inte hålla helhetsbilden när jag tänker, jag kan inte se på tv för jag 

 förstår inte handlingen, jag tänker, jag följer, jag tänker på detaljer 
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Den nya blicken 

     En psykos eller ett insjuknande i schizofreni kunde innebära nya perspektiv på tillvaron, 

inte enbart under det akuta sjukdomstillståndet utan även efteråt. Den nya blicken syftar 

således på en blick både på sig själv och världen, både under och efter psykosen eller 

insjuknandet i schizofreni.  

     En magisk värld. Samtliga intervjupersoner beskrev hur psykos förde med sig ett magiskt 

tänkande. Skildringarna spände över en rad motiv: ibland blir hela tillvaron magisk (”allting 

betydde nånting”), ibland var det särskilda detaljer som hamnade i blickfånget. En person 

berättade om hur hon började tillskriva sin relation till brunnslock väldigt stor betydelse - att 

stiga på dem gav upphov till livliga fantasier om vad det kunde leda till. En annan person 

redogjorde för hur han undvek sin egen spegelbild i två år, detta av orsaker grundade i 

magiskt tänkande: 

 

 Det var nånting annat, det var nån slags, jag trodde det var farligt eller vad ska 

 man säga, det här med rösterna och det här som ville, nånting med ögonen 

 liksom, vad ska man säga, kontakten mellan ögonen och spegelbilden, det var 

 väl mest den som... jag ville inte se mig i spegeln men jag vet inte varför, det 

 hade inte så mycket med hur jag såg ut för det var inte det 

 

     Gud. Majoriteten av intervjupersonerna beskrev hur de efter insjuknandet ägnade sig åt 

religiös verksamhet på ett sätt de inte hade gjort tidigare. För en av dem hade den nya 

gudstron medfört frekventa besök i kyrkan, som för henne hade blivit en plats för samhörighet 

och socialt stöd. Vidare uttryckte hon att bönen bland annat är ett verktyg för att kunna 

”bevara sig själv” och ibland fungerade som ett distraherande mantra att ställa mot psykotiska 

symptom. En annan intervjuperson vittnade om hur hans skeptiska inställning till kristendom 

förändrades i och med schizofrenin:  

 

 Jag var inte säker på att jag trodde på Gud jättestarkt, eller Bibeln rättare sagt 

 för jag tyckte Bibeln var en massa rappakalja, att det stod en massa dumheter i 

 den, efter vad jag har sett så tolkar jag det som att Gud har planerat för min 

 framtid, att det är nånting som, att jag har en framtid, jag har sett saker som jag 

 tror är på riktigt, så jag tror jag har en framtid, den blir kanske kort men jag 

 har en framtid 
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     I ljuset av diagnosen. Samtliga intervjupersoner menade att känslan av normalisering av 

schizofreni och psykostillstånd är något de själva hade fått anstränga sig för och också så 

småningom hade uppnått efter insjuknandet. En person betonade att den psykiatriska vårdens 

förväntningar på vad det innebär att vara schizofren kan vara begränsande eftersom ”man 

måste bevisa att man är sjuk i dag för försäkringskassan för att få pengar.” Vikten av att äga 

sina egna etiketter uttrycktes bland annat i termer av att man därigenom slipper känna sig 

konstig. En person fann det lämpligt att kalla sig sinnessjuk eftersom ”man kallade det 

sinnessjuk förr i tiden, så varför skulle inte jag kunna göra det, det är ju jag som är det, jag 

säger ju inte att andra är sinnessjuka.” Flertalet intervjupersoner jämförde psykos med 

somatiska besvär, med undertexten att de kan betraktas som vedertagna åkommor som 

påträffas hos gemene man. En respondent uttryckte detta på följande sätt:  

 

 Hade jag haft diabetes hade jag fått ta insulin, hade jag haft hjärtfel så hade jag 

 fått ta tabletter för det, har man brutit benet kommer alla med choklad och 

 blommor till en, men jag har brutit mig i skallen så jag ska också ha choklad 

 och blommor 

 

     Förutom som en privat insikt går normalisering också ut på transparens i relation till 

omvärlden, vilket flertalet vittnade om. En person berättade om hur alla på hennes jobb kände 

till hennes psykiatriska historia och hur hon fungerade, vilket gjorde att de hade möjlighet att 

anpassa sig efter hennes särskilda behov och känslighet innan symptomen blev alltför 

påtagliga. Skillnader i synen på återhämtning var märkbar mellan personerna som har 

diagnostiserats med schizofreni och personen som har upplevt psykotiska episoder. De förra 

identifierade sig fortfarande med diagnosen och sjukdomsbilden som kommer med den medan 

den senare såg psykostillstånd som något tillhörande det förflutna. Gemensamt för alla var att 

de betonade att diagnostiseringen hade bidragit till deras personliga utveckling och bland 

annat gjort dem starkare, mer rustade för livet. Essensen av detta kan sammanfattas genom 

följande kärnfulla insikt: ”jag är inte galen, jag har bara råkat riktigt illa ut”.  

 

Diskussion 

     Resultatet innehåller många utsagor om störningar i självet. Under kategorin ”Att avvika 

från mängden” berättar flera intervjupersoner om en diffus känsla av att avvika från mängden. 

Någon menar att hon har känt sig annorlunda så länge hon kan minnas. En annan menar att 
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hon har hört röster så länge hon kan minnas. Att bli invaderad av något annat bör ses som ett 

uttryck för psykos, men enligt Henriksen och Parnas (2017) kan man se störningar i självet 

som det som föregår och möjliggör för psykosens uppkomst, varför man kan härleda 

psykosen ur störningar i självet (den här typen av ad hoc-resonemang för per automatik med 

sig problem, vilket kommer att diskuteras nedan). I EASE (Parnas, 2015) står symptomen 

som tangerar dessa uttryck under domänen Avgränsning/transitivism, som innebär en ”förlust 

eller genomtränglighet av gränsen mellan självet och världen” (Parnas, 2015, s. 56). 

     Andra uttryck för störningar i självet redovisas under kategorin ”Den Andre/det andra”. 

Det allra tydligaste exemplet som framkommer är den kroppsliga frånvaron (”att inte känna 

känslan”) som är ett tydligt uttryck för en störning i det Parnas (2015) kallar ”normalt samspel 

eller skiftande mellan kroppen som ’levd från insidan’ som ett subjekt eller själ (icke-spatial, 

andlig ’Leib’) och kroppen som ett objekt (spatial och fysisk ’Körper’)” (Parnas, 2015, s. 49). 

Att ”man är liksom... ett kolli” är ett klargörande exempel på vad Stranghellini et al. (2014) 

benämner som ’thingness’ eller ’mechanization’, alltså att kroppen upplevs som objekt 

snarare än subjekt.  

     Under kategorin ”Den nya blicken” skildrar flera intervjupersoner hur de på olika sätt ser 

annorlunda på världen efter att ha insjuknat. Inte sällan är det fråga om fundamentala 

perspektivskiften, vilka Parnas (2015) menar sker när ”patienten upplever en fundamental 

nyorientering med hänsyn till hans allmänna metafysiska världsåskådning och/eller 

värdehierarki, projekt och intressen.” (Parnas, 2015, s. 58) Det uppenbara exemplet på detta är 

den nyfunna religiositeten som flera intervjupersoner berättar om inom undertemat ”Gud”. 

Inom undertemat ”En magisk värld” beskriver samtliga intervjupersoner hur de på olika sätt 

ägnar sig åt magiskt tänkande, som i EASE (Parnas, 2015) listas som ett symptom under 

domänen Existentiell reorientering.  

     Det bör nämnas att dessa störningar i självet även påträffas hos personen som inte har 

diagnostiserats med schizofreni. Detta går inte nödvändigtvis emot existerande rön eftersom 

störningar i självet även har visat sig korrelera med psykos, men det finns skäl att fundera 

över ifall det finns fenomenologiska skillnader i upplevelsen av störningar i självet hos 

personer med schizofreni jämfört med andra. Om vi tar den nyfunna gudstron som exempel 

menar Parnas att det vid schizofreni är så ”de upplevda anomalierna i självmedvetandet 

utageras och på så vis uttrycks existentiellt” (Parnas, 2015, s. 58), alltså kan det vara 

störningar i självet som ligger till grund för och genererar den existentiella reorienteringen. 

Man kan fråga sig vad som då gör att en person som inte lider av schizofreni som har haft en 
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psykotisk upplevelse får en fundamentalt annorlunda världsåskådning. En hypotes är att den 

omvälvande upplevelsen som en psykos ofta kan innebära fungerar som en ögonöppnare, helt 

enkelt en insiktsfull erfarenhet som får en att tänka i andra spår än tidigare.  

     Ovan nämnda domäner med tillhörande symptom finns listade i EASE (Parnas, 2015). I 

vissa fall tangerar de återgivna symptomen störningar i självet utan att vara det. Ett exempel 

är upplevelserna som beskrivs inom undertemat ”Exekutiva svårigheter”, vilka har att göra 

med EASE-domänen Kognition och medvetandeflöde (”en normal känsla av ett medvetande 

som är kontinuerligt över tid, flytande, bebott av ett subjekt och introspektivt transparent 

(omedelbart eller direkt givet) på ett icke-spatialt sätt” (Parnas, 2015, s. 17)). De kognitiva 

avvikelserna som framkommer i intervjuerna bedöms dock inte vara av sådan karaktär att de 

kan klassas som störningar i självet. 

     Det råder ingen tvekan om att störningar i självet är en tydligt märkbar del av 

symptombilden vid schizofreni. Bleuler (1911) hade benämnt dessa som grundläggande, trait-

liknande fenomen, till skillnad från ’accessory symptoms’ (psykos) som är av state-kvalitet. 

Utgående från resultatet kan man dock inte påstå att schizofreni huvudsakligen präglas av 

störningar i självet eftersom skildringar av psykotiska symptom är minst lika närvarande. Att 

någonting är essentiellt behöver dock inte betyda att det tar mest plats eller är mest påtagligt. I 

det här fallet kanske man ska betona den underliggande, möjliggörande verkan störningarna i 

självet har, närmare bestämt hur de gör det möjligt för psykosen att träda fram (Henriksen & 

Parnas, 2017). Huruvida psykotiska symptom är sekundära/kompensatoriska i relation till 

primära faktorer (störningar i perceptuell organisering/integration) är en fråga som hamnar 

utanför ramarna för studien och därför inte kan besvaras här. Vad psykotiska symptom vid 

schizofreni än beror på, ifall de blott är en kompensation för de primära symptomen eller ej, 

går det inte att förneka att de är en betydande del av intervjupersonernas upplevelser vid 

schizofreni.  

Psykos och trauma 

     Utifrån resultatet kan sambanden mellan psykos och dissociation härledas från flera 

utgångspunkter. Ett sätt är genom att se på de omedelbara likheterna mellan hur 

intervjupersonerna beskriver sina psykotiska upplevelser och hur dissociativa tillstånd brukar 

framställas. Under kategorin ”Den Andre/det andra” kan skönjas utsagor som beskriver 

åtminstone två varianter av dissociation enligt rådande konceptualisering (Brown, 2006; 

Humpston et al. 2016). Detachment genom att en intervjuperson kände sig overklig i samband 
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med psykos, inte kunde känna sin kropp och så vidare samt absorption när en person hängav 

sig åt till ett inre tillstånd som gjorde henne onåbar. Hur den världen ser ut är svårt att få 

grepp om; inga detaljerade beskrivningar av den framkommer under intervjun. Det primära är 

att det är en annan värld än den personen tidigare befunnit sig i. 

     Ett annat, mer indirekt sätt att förstå sig på relationen mellan psykos och dissociation är 

genom den tydliga kopplingen mellan dissociation och trauma (Giesbrecht & Merckelbach, 

2009). Även om det inte finns någon vedertagen definition av vad som kan klassas som en 

traumatisk upplevelse är det påfallande tydligt att deltagarna i studien bär med sig 

smärtsamma upplevelser, där kanske mobbning vid en tidig ålder är det tydligaste, 

återkommande exemplet. Dessa upplevelser framkommer inom undertemat ”Att vara 

känslig/utsatt” 

     Något som också talar för sociala mekanismer som en etiologisk faktor vid psykos är att 

innehållet i de psykotiska uttrycken verkar vara direkt tagna ur intervjupersonernas liv, ofta i 

form av accentuerade rädslor och fantasier. Man bör med andra ord vara försiktig med att 

förklara psykos som enbart en följd av plötsliga, mekaniska förändringar på neurologisk nivå.  

     Den här studien gör på intet sätt anspråk på att kunna generalisera utifrån resultatet, men 

att intervjupersonerna återkommande nämner mobbning som en möjlig etiologisk faktor gör 

att vi bör fundera på om det finns någonting essentiellt med mobbning som är 

psykosframkallande. En hypotes (som måhända inte skiljer mobbning från alla andra former 

av trauma) är att mobbning uteslutande är interpersonell, ofta ihållande över tid, och därför är 

drabbande på en fundamental, rentav existentiell nivå som får en att ifrågasätta sin plats i 

världen. Benägenheten för psykos kan då ses i ljuset av frågan (eller diffusa känslan) ”om det 

här är livet jag lever, vad är det då för värld jag lever i?”  

 

Metaforer och självets fenomenologi  

     Som ovan nämnts är ’självet’ ett omtvistat konstrukt som rymmer många ontologiska och 

fenomenologiska nivåer. I vidare bemärkelse framkommer hänvisningar till självet under flera 

kategorier i resultatet. Under kategorin ”Att avvika från mängden” hänvisar 

intervjupersonerna till sina personligheter och karaktärsdrag medan redogörelserna under 

kategorin ”Den nya blicken” kan refereras till som identitetsförändringar hos 

intervjupersonerna. Definitioner som ringar in självet i termer av personlighet eller identitet 

hänvisas till och avråds från av Leary och Tangney (2003), och har heller inte varit i det 

centrala blickfånget i den här studien. Utgående från Strawsons (2000) konceptualisering, där 
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självet avgränsas utifrån ontologi respektive fenomenologi, kan vi närma oss resultatet i 

studien. En klargörande ingång är intervjupersonernas användning av metaforer. Under 

kategorin ”Den Andra/det andra” talas det om att vara inmurad i en box, att bli jagad som ett 

villebråd, att ha en antenn i huvudet, en oas att besöka, att vara pådriven av en demon, att vara 

ett kolli...  

     Ibland är yttringar ämnade att förstås i både bokstavlig och överförd bemärkelse. När det 

gäller metaforer är det lätt hänt att man bara ser till den överförda betydelsen och således 

förnekar att det språkliga uttryck som tagits till även kan vara icke-symboliskt relevant. 

Undersökande av störningar i självet kräver en särskild vaksamhet inför detta: ”I samband 

med en psykiatrisk intervju ska man inte se en metafor som ’endast en metafor’ eller ’bara ett 

talesätt’ som på något sätt, genom förvrängning eller på sedvanligt sätt, står för en 

underliggande (mer) sann eller autentisk abnorm upplevelse, dvs. en metafor är inte enbart 

betecknande (benämning), skild från och slumpmässigt fäst vid det betecknade innehållet [...] 

Valet av metafor sammanhänger med upplevelsens natur på ett sätt som inte är slumpmässigt, 

dvs. upplevelse och metafor är inte helt oberoende av varandra” (Parnas, 2015, s. 12). I 

resultatet kan skönjas metaforer som kan tolkas mer eller mindre bokstavligt. Tolkningen av 

dessa är oundvikligen arbiträra, där det språkliga uttrycket och informanternas explicita 

hållning inför metaforerna fungerar som viktiga indicier. ”Som en inre demon” indikerar 

exempelvis att demonen är bildlig i större utsträckning än ifall intervjupersonen hade sagt att 

han har en demon inom sig eller att det finns en demon inom honom, eftersom han säger att 

drivkraften är som en inre demon. Dessutom understryker han: ”det är ingen riktig demon, det 

är mest en känsla av...” vilket talar för att metaforen främst har en betydelseöverförande 

funktion. I kontrast till detta står antennmetaforen (”jag hade en antenn i huvudet”), som 

förklaras närmare av att intervjupersonen inte tänkte på det han hörde som röster. Härmed kan 

vi tolka metaforen som bokstavlig, vilket innebär att han inte kände att det var som att ha en 

antenn i huvudet utan faktiskt (upplevde/trodde att han) hade det.  

 

     På vilket sätt antennen relaterar till störningar i självet och psykos tål att tänkas på. Att 

upptäcka att man har en antenn i huvudet som tar upp röster ur omgivningen kan inte sägas 

vara något annat än en förändring i subjektivitet på den allra intimaste nivån. Att det 

möjliggör för rösterna att få spelrum går i linje med Borda och Sass (2015a & 2015b) teorier 

om primära och sekundära faktorer: störningar i självet (antennen) är den primära faktorn och 
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därmed den givna omständigheten som banar väg för de sekundära faktorerna, alltså de 

psykotiska symptomen i form av utifrån kommande röster.  

     Till svårigheterna med den här typ av tolkning hör att man sällan så tydligt kan härleda det 

sekundära från det primära, antingen för att störningar i självet är flyktiga och svåra att 

verbalisera (Parnas, 2015) eller för att psykoser i själva verket inte alltid behöver föregås av 

störningar i självet, alltså att det som Borda och Sass (2015b) menar är en reaktion på 

störningar i självet faktiskt står för sig själv, även hos personer med schizofreni.  

     Sammanfattningsvis kan man med Strawson (2000) i åtanke konstatera att självets 

fenomenologi rubbas vid schizofreni, alltså att premisserna för hur man erfar självet och den 

sinnliga världen förändras. Enligt teorier om schizofreni som en störning i självet är detta det 

essentiella med schizofreni. Att upptäcka en antenn i sitt huvud kan klassas som en faktisk, 

icke-abstrakt förändring i hur intervjupersonen ser på självet (och i förlängningen världen) 

medan den inre demonen är en liknelse för hur personen tar till sig och ser på världen (inte 

självet) på ett nytt sätt efter insjuknandet i schizofreni.   

 

Begränsningar  

     Att närma sig den subjektiva upplevelsen av självet hos personer med schizofreni för med 

sig många tolkningsmöjligheter som kräver teoretiska ställningstaganden, inte minst gällande 

definiering och avgränsning av psykos och schizofreni. Till inklusionskriterierna för studien 

hör att intervjupersonerna skulle uppfylla eller ha uppfyllt kriterierna för schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom, diagnoser som enligt både DSM-5 och ICD-10 kännetecknas av 

psykotiska symptom. Den här studien vill bland annat belysa att det finns andra aspekter av 

schizofreni. Detta innebär dock inte att vikten av de psykotiska symptomen bör förringas. 

Oberoende av teoretisk ingång är det svårt att förneka att de utgör en del av hur schizofreni 

upplevs, kanske till och med en fundamental del (om än inte den enda, och enligt teorier om 

schizofreni som en störning i självet inte den allra mest essentiella). Att då bortse från 

psykotiska symptom, och i intervjusituationen mer eller mindre explicit framhålla att 

schizofreni skulle vara någonting annat än dem, skulle ha varit att låta förförståelsen, det vill 

säga den teoretiska ingången, stå i vägen för ett öppet, fördomsfritt samtal. Av yttersta vikt 

har varit att möjliggöra för intervjupersonerna att dela med sig av individuella, subjektiva 

upplevelser av självet, vare sig symptomen manifesteras i form av psykos eller störningar i 

självet. Det kan i alla fall fastställas att intervjupersonerna ser psykos som en central del av 

symptombilden vid schizofreni eftersom intervjupersonerna beskriver psykotiska symptom 
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från alla domäner enligt gängse definitioner av psykos, det vill säga sinnliga hallucinationer, 

vanföreställningar, tankefel och (den något oklara domänen) ’akut psykos’ (Cooke, 2015).  

     Att ett missförstånd ägde rum i rekryteringen och resulterade i att intervjupersonerna 

bestod av tre personer med en schizofrenidiagnos och en person som hade haft flera 

psykotiska episoder men inte diagnostiserats med schizofreni var inte optimalt för studiens 

ursprungliga syfte. Det gav dock ett utmärkt tillfälle att (med största ödmjukhet) jämföra 

utsagorna utifrån diagnos, och det som framträder är att personen med psykos ser sina 

psykotiska episoder som tillfälliga perioder av sjukdom som nu helt och hållet tillhör det 

förflutna. Psykostillstånd framställs alltså som någonting man antingen befinner sig i eller 

inte, och detta binära antingen/eller-, friskt/sjukt-förhållande till diagnosen utgör en tydlig 

skillnad mot hur upplevelser av schizofreni skildras.  

     Eftersom orden ’själv’ och ’självet’ i vardagligt tal är förknippade med annat än 

subjektivitet och the minimal self kan man fundera på om exempelvis ’presence-disturbance’ 

(Sass, 2014) borde ha varit den teoretiska utgångspunkten i stället för ”störning i självet” (i 

alla fall vid delgivande av information inför intervjuerna och under intervjuerna), varpå 

benämningen ’själv’ i intervjuguiden kunde ha ersatts av till exempel ’subjektivitet’. I viss 

mån handlar det om transparens: det kan tyckas rimligt att man för intervjupersonerna i en 

studie om självet och schizofreni benämner termen ’självet’, även om det innebär en risk för 

missförstånd.  

     En kvalitativ studie som undersöker den subjektiva upplevelsen av självet hos personer 

med schizofreni, och dessutom till stor del utgår från teorier om schizofreni som en störning i 

självet, hade kunnat resultera i intervjuer som mer eller mindre saknade beskrivningar av 

psykotiska symptom. Den här studien, som uppfyller alla kriterier ovan, gör dock inte det. Att 

redogörelserna för störningar i självet inte är mer ingående och flera till antalet kan ha att göra 

med de inneboende svårigheterna som kommer med frågor som rör den här typen av 

symptom. Eftersom det handlar om flyktiga, mer eller mindre obeskrivliga fenomen kan 

intervjupersonerna uppleva dem som genanta eller djupt störande att prata om, eller, i Parnas 

(2015) ord: de har en för-reflektiv beskaffenhet och står inte explicit i fokus för tematisk 

uppmärksamhet utan utgör snarare medvetandets bakgrund. Ämnesvalet kräver även mycket 

av intervjuaren. För att få genomföra intervjuer genom EASE kräver författarna att 

intervjuaren behärskar intervjuteknik och har detaljerad kunskap om psykopatologi generellt 

och särskilt om schizofreni, och dessutom ska ”ha genomfört en tre-dagars EASE-

träningskurs, omfattande (1) en dags teoretiskt seminarium, (2) ett antal handledda intervjuer 



 

 

 

48 

och (3) preliminär bedömning av reliabilitet [eftersom] en förtrogenhet med fenomenologisk 

beskrivning av det mänskliga medvetandets strukturer är nödvändig för användningen av 

EASE för pragmatiska, psykometriska syften.” (Parnas, 2015, s. 15) För tydlighetens skull 

skall nämnas att författaren till den här studien inte har deltagit i nyss nämnda EASE-

träningskurs. En annan aspekt är intervjuernas omfång, som i den här studien varierar mellan 

45 och 60 minuter. I kontrast till detta kan ställas att en EASE-intervju rekommenderas vara i 

ungefär 90 minuter (Parnas, 2015). 

     En annan anledning till att inte fler uttryck för störningar i självet visade sig är att studiens 

syfte, alltså att förutsättningslöst närma sig den subjektiva upplevelsen av självet hos personer 

med schizofreni, öppnade för många fenomen som inte relaterar till störningar i självet. 

Förutsättningslösheten kan i det här fallet alltså ses som ett problem eftersom öppenheten 

ledde till en avsaknad av centralt fokus. En mer riktad och mindre förutsättningslös ingång 

hade förutom en snävare definition av ’självet’ kunnat innebära snävare inklusionskriterier. 

IPA är en idiografisk metod vilket gör att generaliserbarhet inte är ett anspråk forskaren 

behöver förhålla sig till. Ämnet som undersöks ska dock vara av särskild karaktär, varför ett 

homogent urval är eftersträvansvärt. Därför hade inklusionskriterierna kunnat snävas ner till 

att enbart inkludera personer som till exempel nyss har insjuknat i schizofreni (särskilt 

eftersom störningar i självet tenderar att minska i frekvens i sjukdomens senare stadier 

(Parnas, 2015)), personer som främst lider av negativa symptom och så vidare, dock med 

reservation för att det skulle ha lett till större svårigheter med att hitta lämpliga, frivilliga 

intervjupersoner. Empirin bakom teorier om schizofreni som en störning i självet beskriver 

emellertid dessa symptom som utspridda över hela schizofrenispektrumet (Mass, 2000), vilket 

talar emot kravet på snävare inklusionskriterier. Att ett missförstånd inträffade i 

rekryteringsprocessen ledde också till att de undersökta fenomenen blev spretigare eftersom 

följden blev att urvalsgruppen inte enbart bestod av personer med schizofreni och därför blev 

mindre homogen. 

     En aspekt som inte bör ses som en begränsning med studien (eftersom det inte finns något 

rimligt alternativ) är sekretessen, som förutom att värna om intervjupersonernas integritet 

även inverkar begränsande på resultatet eftersom de hindrar personlig information, till 

exempel innehåll i psykoser, från att komma fram. Dessa detaljer hade kunnat rama in 

resultatet i en mer levande, klargörande kontext och därmed berikat resultatåtergivningen. 

Eftersom sekretesskraven varken kan eller bör kompromissas med framstår 
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intervjupersonernas utsagor i större utsträckning som isolerade, fristående företeelser i 

jämförelse med det okodade intervjumaterialet.     

Framtida forskning 

     Eftersom störningar i självet enligt DSM-5 och ICD-10 inte är av diagnostiskt värde vid 

schizofreni krävs ytterligare grundforskning som 1) etablerar störningar i självet som en 

distinkt psykopatologisk struktur och 2) undersöker dess samband med 

schizofrenispektrumtillstånd. Även om författarna till EASE-manualen ser störningar i självet 

som grunden för alla symptom listar de uttryck som ytterst kan ses som både kognitiva, 

kroppsliga och beteendemässiga, varför ett mål med framtida forskning är att med större 

tydlighet undersöka samband mellan olika schizofrenispekrumtillstånd och ovan nämnda 

domäner. Snävare, mer riktad forskning skulle exempelvis kunna utgå från Borda och Sass 

(2015a & 2015b) teorier om primära och sekundära faktorer, som i nuläget befinner sig på en 

spekulativ, hypotetisk nivå. Därigenom skulle man kunna få en inblick i vad som eventuellt 

föranleder psykoser hos personer med schizofreni, och ifall psykosens kvalitet skiljer sig hos 

schizofrena jämfört med icke-schizofrena personer. Teorier om schizofreni som en störning i 

självet bör också fortsättningsvis tillämpas inom psykoterapiforskning. Till psykoterapeutiska 

metoder som kan vara lämpliga vid dessa tillstånd kan nämnas terapiformer som fokuserar på 

metakognition: att avsiktligt rikta blicken utåt mot en punkt utanför det egna jaget leder till en 

förkroppsligad upplevelse som kan medföra förändringar på en basal nivå (Irarrázaval, 2013). 

I det här sammanhanget kunde forskningen i framtiden rikta in sig på snävare fokusområden, 

exempelvis utgående från specifika domäner i EASE. 

     Gällande sambandet mellan trauma och psykos måste vi fråga oss: känslighet för vad? 

Samband mellan trauma och en rad psykiatriska, icke-psykotiska tillstånd är vedertagna, men 

hur ser sambandet ut mellan trauma och psykos? Man bör även fråga sig om det gäller alla 

former av trauma. Brew, Doris, Shannon och Mulholland (2018) pekar till exempel på ett 

specifikt samband mellan trauma av sexuell karaktär och förhöjd risk för psykos. Det är så 

klart eftersträvansvärt att försöka förhindra och lindra alla former av psykisk ohälsa som 

kommer med trauma. När det kommer till psykos- och schizofreniforskning är det väsentliga 

att ta fasta på och fortsätta utforska sambandet mellan psykos, schizofreni, trauma och 

dissociation, som bland andra Read och Bentall (2012) samt Varese et al. (2012) har ställt i 

blickfånget.  
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Implikationer  

     Trots att schizofreni tydligt går hand i hand med störningar i självet är implikationerna av 

detta inte nödvändigtvis att det är störningarna i självet som bör vara föremål för vårdinsatser. 

Anledningarna till detta är att de ofta verkar på en pre-reflektiv nivå och därför är svåra att 

verbalisera, därtill förändra (Parnas, 2015). I stället för att utmana patientens fundamentala 

världsbild kan det vara mer hjälpsamt att i första hand acceptera det som hens utgångsläge: så 

här ser patienten på världen - vad innebär det? Förhoppningsvis kan man då identifiera 

faktorer som direkt inverkar på patientens mående och funktion, exempelvis sådana som 

relaterar till agentskap hos patienten. En avvikande blick på världen behöver nämligen inte 

per automatik medföra lidande, i alla fall inte på grund av blicken i sig - ett faktum som i 

resultatet manifesteras av beskrivningar av schizofrenitillstånd som en tillgång.  

Salvatore et al. (2012) för samma resonemang vid psykoterapi med psykospatienter: 

vanföreställningar är ofta patientens enda tillgängliga kognitiva och interpersonella struktur, 

varför terapeuten bör se till de pragmatiska svårigheterna med att förstå andra samt 

upplevelser av utsatthet snarare än att konfrontera vanföreställningarna. Enbart normalisering 

av patientens världsbild och upplevelser bör dock inte ses som slutmålet för psykoterapin. Ett 

första steg mot möjliggörandet av en adekvat känsla av subjektivitet/förstahandsperspektiv 

hos patienten går genom patient/terapeut-relationen, som enligt Stanghellini och Lysaker 

(2007) ger patienten ett andrapersonsperspektiv, vilket underlättar för denne att vara 

närvarande i tid och rum. Fuchs (2007) kallar detta för ’intercorporality’ och definierar det 

som en sfär av icke-verbal, kroppslig och atmosfärisk interaktion.  

     Eftersom det är fråga om diffusa, svåråtkomliga fenomen är det av yttersta vikt att 

vårdpersonal känner till vilka uttryck störningar i självet kan ta: avsaknad av kroppslig 

närvaro och agens, svårigheter med att skilja mellan upplevelser, minnen och föreställningar 

och så vidare. Detta gäller inte minst vid identifikation av individer som befinner sig i den 

prodromala fasen. Som nämnts har det visat sig att störningar i självet framträder tydligt hos 

personer som befinner sig i riskzonen för insjuknande i schizofreni (Møller & Husby, 2000).   

     Lika lite som psykos målas upp som ’mild schizofreni’ talar intervjupersonerna om 

schizofreni som en långvarig eller regelbunden psykos. I stället skildras schizofreni ofta som 

präglande av latenta, mer eller mindre distinkta fenomen som man ställa i kontrast mot 

psykotiska symptom. Inblicken som resultatet ger oss kan fungera som en vägledning, kanske 

till och med ett kriterium, vid differentialdiagnostik mellan schizofreni och psykos: om man 

inte kan identifiera andra symptom än psykos hos schizofrenipatienter är det antagligen inte 

schizofreni man har att göra med. Detta talar emot Robbins (2013) påstående om att 
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schizofreni skulle vara en svår och/eller långvarig psykos och för teorier om schizofreni som 

en störning i självet. Kan psykos uppkomma på grund av olika etiologiska mekanismer 

beroende på diagnos? Möjligtvis. Medför schizofreni ett större lidande? Möjligtvis, men inte 

bara på grund av att de psykotiska uttrycken skulle vara kraftigare hos personer med 

schizofreni. Med andra ord bör man akta sig för att se psykosens allvarsgrad som ett 

differentialdiagnostiskt kriterium eller som den enskilda utgångspunkten för behandling. 

     Att trauma medför en känslighet för psykos har en rad implikationer. För psykiatrisk 

vårdpersonal innebär insikterna en dubbel implikation, närmare bestämt en uppmaning om 

vaksamhet inför 1) traumatiska erfarenheter hos psykos-/schizofrenipatienter och 2) en 

förhöjd risk för psykos hos patienter som upplevt trauma. 

Slutsats 

     Den subjektiva upplevelsen av schizofreni rymmer många fenomen som kan ses som 

störningar i självet, därtill sådana som tangerar dem. Upplevelsen påverkas inte bara av det 

utifrån kommande utan även av personernas känsla av agentskap. Personer med schizofreni 

ser diagnosen som ett latent tillstånd, som även kan fungera som en resurs. I kontrast ses 

psykotiska episoder som tillfälliga perioder av sjukdom. Ofta leder insjuknande i schizofreni 

eller en psykotisk episod till att personerna ser världen och sig själva i ett nytt ljus, både 

pragmatiskt och existentiellt. Samtliga deltagare beskriver en social utsatthet som har följt 

dem länge i livet. I resultatet framkommer inget som tyder på att personer diagnostiserade 

med schizofreni drabbas av svårare psykoser. En mer eller mindre oundviklig implikation av 

studiens resultat, både i kliniska och icke-kliniska sammanhang, är att den subjektiva, 

fenomenologiska upplevelsen av schizofrenispektrumtillstånd och psykos spelar roll. Vi 

måste alltså ta innehållet i psykotiska upplevelser i beaktande, och, om man ska inta en 

Bleulersk hållning, även försöka förstå oss på den intimaste nivån av självet. 
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Bilaga 1 

 

Presentation, information och introduktion 

 

Innan insjuknande 

Beskriv hur det var för dig tiden innan du insjuknade. 

Hur var du som person innan det? (Hur skulle du beskriva dig själv?) 

Var det något som du upplevde som annorlunda eller konstigt? 

 

Hur upplevde du din vardag? (Beskriv en vanlig dag i ditt liv) 

(Hur såg du på din plats i världen?) 

Hur såg du på andra människor? 

Var det något som blev annorlunda när det kommer till hur du tänkte?  

Upplevde du något ovanligt när det kommer till språk och tal? 

 

Hur uppfattade du din egen kropp?  

Om vi utgår från sinnena, hur upplevde du t.ex. synintryck? 

Hörselintryck? 

Känselintryck? 

Lukter? 

 

Efter insjuknande (dagens situation) 

Hur är det i dag att se dig själv i spegeln? 

Hur har din syn på dig själv förändrats? 

Hur har din syn på världen förändrats? 

Känner du dig annorlunda än andra människor? 

Är du intresserad av något du tidigare inte har varit intresserad av? 

 

Vad är betydelsefullt för dina stabilare perioder/när du mår bättre?  

Vad tänker du idag kring att du har schizofreni? 

Känner du dig annorlunda nu jämfört med innan? Hur? 

Hur har din diagnos påverkat hur du ser på dig själv? 

 

Skulle du önska att det var annorlunda? (Beskriv konkret. Önskningar?) 

Hur ser du på din framtid? 

 

Vi har talat om hur du ser på dig själv i dag, är det något du tidigare har funderat kring? På 

vilket sätt? 

Vilka möjligheter har du haft att prata med din vårdkontakt om synen på dig själv? 

Hur tror du att dina tankar/att tala med andra om självet har påverkat dig?  

 

Var det något annat som bidrog till en större stabilitet efter insjuknandet? 

 

Avslutning 

Finns det något som du tänker är viktigt angående det vi pratat om, som du vill tillägga? 

Hur var det för dig att prata om det här i dag? 

Har du några frågor innan vi avslutar?



 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 
   
   Institutionen för psykologi    2018-03-26 
 

Förfrågan om deltagande i forskning om självet 
 
Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Lunds universitet om självupplevelser. Studien 
”Bilder av självet” rör hur individens självupplevelser påverkas av erfarenheter av 
psykos. Ett värde av denna forskning är att den bidrar till en djupare förståelse för 
individernas egna upplevelser och reflektioner kring självet. 
 
Du blir tillfrågad eftersom du bedöms vara lämplig att delta i studien av din 
behandlare. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i 
studien utan att uppge skäl. Studien är fristående från din kontakt med vården. Om du 
inte vill delta eller väljer att avbryta, så kommer detta inte att påverka din framtida 
behandling. 
 
Att vara deltagare innebär att du är med på en intervju vid ett tillfälle och den beräknas 
ta 45 minuter. Intervjun kommer att handla om hur du ser på dig själv utifrån att du 
har erfarenhet av psykos och kan därför komma att väcka känslor. Om du önskar är det 
därför möjligt för din primärkontakt att vara med under intervjun eller att vi bokar 
intervjun i anslutning till när du har en tid hos din primärkontakt. Många som deltar i 
forskningsintervjuer upplever att de får en ökad självförståelse och att det är värdefullt 
att prata om sina upplevelser. Ingen ersättning utgår. 
 
Intervjun kommer att spelas in (för att minnas det som sägs). Allt material i studien 
kommer att förvaras så att endast behöriga kan ta del av det. Utvalda citat kommer att 
tas med i rapporten utan att namn nämns. Du kan få en sammanställning av resultatet 
om du önskar genom att kontakta någon av forskarna. Resultatet av studien kan 
komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 
 
Har du några frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss. Tack för att du 
hjälper oss med informationen! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Dr Jens Knutsson                                  Dr Eva Hoff                                   Quynh Tran 
Forskningsledare och psykolog         Forskare vid Lunds universitet        Psykologstudent 

jens.knutsson@psy.lu.se                    eva.hoff@psy.lu.se  nhat.quynh.tran@gmail.com  

046-2229113                                      046-2228767 073-7350226 

mailto:jens.knutsson@psy.lu.se
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Informerat samtycke för deltagande i studien ”Bilder av självet: självet hos 

individer som upplevt psykostillstånd” 

 

V  Jag bekräftar att jag fått den skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 
 

V  Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.  
 

V  Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 
 

V  Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av 

och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.  
 
Datum ………………………………………………………..……………………….............................................. 
 
Namnteckning ………………………................................................................ ............................................ 
 
Namnförtydligande ……............................................................................…………………………………. 
 
………………………………………………………………......................................................................................  
    
 
 

 


	Teori
	Historia
	Definition och prevalens
	Biologi
	Psykosens förlopp
	Dissociation och psykos
	Självet inom psykologi
	Självet vid schizofreni

	Tidigare forskning
	Syfte
	Metod
	Metodbakgrund
	Deltagare
	Process
	Material
	Analys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Att avvika från mängden
	Den Andre/det andra
	Agensen som kommer och går
	Den nya blicken

	Diskussion
	Psykos och trauma
	Metaforer och självets fenomenologi
	Begränsningar
	Framtida forskning
	Implikationer
	Slutsats

	Referenser

