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Den store amerikanske 1800-tals-psykologen William James (1842-1910) 
intresserade sig bl.a. för förekomsten av olika mentala tillstånd, medvetandetillstånd, bl.a. 
religiösa tillstånd och mentalt tillstånd vid skrattgas. 
 
FMT kontrasterar mot vanliga vakna, verklighetsrelaterande tillstånd. Dessa 
vanliga verklighetsrelaterande tillstånd kan variera i mental aktivitet och mental passivitet 
och parallella processer kan försiggå, vilket förekommer vid t.ex. bilkörning, där föraren 
kan köra bilen och samtidigt t.ex. dagdrömma eller tala med någon. Gränsen mot FMT 
torde vara mycket flytande och FMT verkar kunna pågå samtidigt som 
verklighetsrelaterande sker. Man kan ta bort det av vissa använda ordet ”förändrade” och 
tala om olika ”medvetandetillstånd”, vilket förekommer i internationella grundböcker i 
psykologi och som brukar ta upp sådana tillstånd som sömn, dröm, drogrelaterade tillstånd 
och hypnos.  
 
FMT kan utlösas genom sådant som självsuggestion, avslappning, trötthet, stress, hypnos, 
meditation, Qigong, sång, musik, religiösa aktiviteter (t.ex. predikan, bön, fasta, 
bekännelser), sensorisk deprivation, droger, svält, sömnlöshet, chock, fysisk sjukdom (t.ex. 
influensa), smärta, psykos, fysisk aktivitet (t.ex. långdistanslöpning).  
 
En del FMT uppträder nattligen, dagligen och stundligen livet igenom, t.ex. sömn, dröm, 
dagdröm, hypnagoga tillstånd (gränslandet mellan vakenhet och sömn vid insomning och 
uppvaknande), skratt eller att vi är mentalt frånvarande genom att tänka på annat än det 
närvarande. Andra är mer sällsynta och extrema, t.ex. hysteri, raseri, hallucinationer.  
 
En del FMT uppkommer individuellt, andra förutsätter samspel eller konflikt mellan minst 
två personer, t.ex. intimitetstillstånd (jfr transaktionsanalytikern Eric Bernes synpunkter på 
dessa), förälskelse, erotiska och sexuella tillstånd. Andra tillstånd kan skapas i stora 
grupper och bestå i kollektiva stämningar eller känslor, t.ex. glädje, rädsla eller hat - 
exempelvis en segerrusig fotbollspublik, en exalterad stämning hos åhörare av en 
rockkoncert eller en hatande och attackerande mobb.  
  
Det förekommer många FMT och de växlar för en och samma person och de varierar 
mycket i vanlighet. Vissa kanske inträffar en enda gång i livet, medan andra inträffar 
ständigt. Varaktigheten varierar från sekunder och minuter till timmar och kanske längre i 
vissa fall där de kan förlöpa parallellt med verklighetsrelaterande processer (t ex en person 
som sköter sitt arbete korrekt men samtidigt under månader är intensivt förälskad i någon 
med alla de kognitiva distorsioner och känsloinnehåll detta kan medföra).  
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Gemensamma drag för FMT verkar vara att det kritiska tänkandet är urkopplat. Detta 
behövs för ett effektivt verklighetsrelaterande. Samtidigt verkar det som det kan pågå ett 
visst mått av åtminstone mer automatiskt verklighetsrelaterande parallellt med ett FMT. 
Vid t.ex. en mer formell hypnosinduktion utgör det en förutsättning att det kritiska 
tänkandet/ifrågasättandet kopplas ur och att man gör som man blir tillsagd.  
Hypnotiska tillstånd uppkommer dock även spontant utan att en induktion görs. Ett 
undantag från principen att det kritiska tänkandet är urkopplat skulle kunna vara tillstånd av 
stark koncentration eller inre samling mot något arbete, något skapande (t.ex. konstnärligt), 
någon prestation - intellektuell, känslomässig eller fysisk. Här kan det verka föreligga en 
avskärmning från delar av omvärlden och samtidigt en intensifiering av 
uppmärksamheten/verklighetsrelaterandet på något yttre eller inre. Det verkar som 
uppmärksamhetsresursen har omfördelats eller koncentrerats jämfört med vad som vanligen 
är fallet.  
 
William James ansåg att självet inte var stabilt utan ständigt fluktuerade mellan olika 
mentala tillstånd. Skälet till att vi ser så lite av tillståndsbegrepp i personlighetsböcker kan 
vara att begreppet tillstånd, som innebär instabilitet hos personer, utmanar eller hotar 
begreppet personlighet, som innebär stabilitet. Tillståndsperspektivet torde vara viktigt som 
motvikt  till ofta rätt extrema stabilitetsföreställningar. Att personer vid enstaka tillfälle/n  
gått in i ett visst tillstånd, t.ex. aggression, föranleder ibland oberättigade påståenden om att 
de skulle antytt stabilt vara sådana som de varit i detta tillstånd, t.ex. "Kalle är aggressiv". 
Det kan vara så att denne Kalle varit lugn 99,9999% av tiden under den tidsperiod som 
borde ha specificerats. 
 
Droger 
I många kulturer har droger av olika slag använts för att skapa FMT.  
I vår kultur används den legaliserade drogen alkohol och ett flertal  
icke-legaliserade preparat. Alkohol-FMT leder till enorma samhällskostnader och lidande 
för enskilda, t.ex. missbruk, social misär, alkoholrelaterade sjukdomar, misshandel, 
olyckor, kriminalitet, kostnader för vård, sjukskrivningar, förtidspensioner, polis- och 
rättsväsen och högre försäkringspremier. Många barn får sin uppväxt förstörd av 
föräldrarnas alkoholkonsumtion och social modellering på föräldrarnas 
konsumtionsbeteenden sker. Att alkohol och andra droger inte bara medför FMT utan även 
leder till negativa personlighetsförändringar, t.ex. social avtrubbning och demens, är 
kliniskt väl känt.  
Inom humanistisk psykologi är det en tes som även drogforskare håller med om att alla de 
positiva tillstånd som kan uppnås med droger även kan uppnås utan droger genom t.ex. 
livsstil eller olika metoder. Idag tillhandahåller den mångfacetterade New Age-rörelsen 
mängder av drogfria metoder.  
 
Ritualer, ceremonier och fester 
Det tycks vara utbrett inom vår världs kulturer att använda olika ritualer, ceremonier och 
fester för att uppnå positiva FMT. Ett exempel utgör vår tids s.k. rave-partyn och mängder 
av musikfestivaler.  
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Meditation 
Mest utforskad är transcendental meditation (TM), där ett s.k. mantra fokuseras under 
avslappning, som hävdats ha olika positiva effekter. Frågan är dock om inte dessa 
uppkommer även vid avslappning utan mantra eller om man bara sitter lugnt ner.  
 
Hypnos 
Hypnos är en metodik för att inducera olika tillstånd genom suggestioner, t.ex. att inte 
känna smärta, att minnas tidigare händelser, att skapa inre spontana bildprocesser (bl.a. s.k. 
symboldrama-metodik). Metoden  har vunnit en viss acceptans vad gäller smärtlindring och 
används t.ex. av en del tandläkare.  
 
I samband med hypnos har även iakttagelser gjorts rörande "the hidden observer", dvs. en 
del av personligheten verkar vara medveten om vad som pågår, medan en annan del är 
absolut omedveten. 
 
Hypnos kan missbrukas av t.ex. skrupelfria hypnoterapeuter för att inducera  
föreställningar om sådant som aldrig hänt, t ex abduktioner av "aliens", elaka föräldrar, 
sexuella övergrepp eller annat. Det har t.ex. blivit ett kulturfenomen i USA att med 
hypnoterapeutisk hjälp kunna minnas hur man blev bortförd och undersökt och ibland utsatt 
för plågsamma övergrepp, ibland sexuella, av aliens. Tydligen landar aliens nästan bara i 
USA? Det går även att självsuggerera sig till att sådana händelser inträffat.  
 
Hypnos har även använts i utredningssammanhang, t.ex. för att söka få inblandade i 
brottsförlopp att minnas. Det är dock svårt att skilja på äkta minnen och sådant som 
suggererats fram. Att följsamheten och benägenheten att prata ökar under hypnos betyder 
inte att uppgifterna som framkommer är korrekta. En del av det som erinrats under hypnos 
har påvisats vara felaktigt.  
 
Multipel personlighet 
Ett märkligt fenomen är multipel personlighet. Personligheterna kan vara två eller flera och 
kan skilja sig åt radikalt i minnen, tankar, känslor och handlingar. Även t ex ålder, kön, 
språk och fysiologiska och medicinska förhållanden kan förändras. I en del fall har t ex 
reaktioner på mediciner, blodtryck, allergier och synskärpa förändrats. En forskare påpekar 
att "Such data stretch the term personality beyond its current limits".  
Sådana data visar vilka variationsmöjligheter och vilka resurser människor har.  
I samband med multipel personlighet har förekommit kritik av hypnoterapeuter för att de 
bidragit till att suggerera fram fler personligheter.  
 
Grupper 
I religiösa, politiska och politiska grupper, i militära förband och i t.ex. kriminella gäng och 
mobbande grupper verkar FMT uppkomma i form av t.ex. verklighetsförvrängande 
grupptänkande, eufori (positiv stämning), ångest, paranoia, vanföreställningar, patologisk 
aggressivitet och extrema förföljartillstånd. Starka ledare kan ibland rikta FMT utifrån sina 
syften. Det finns risk för att utredare följer med i det FMT som råder i t.ex. en arbetsgrupp. 
 
Organisationer 
Strukturer och processer i organisationer kan vara sådana att FMT som skadar 
organisationen eller andra uppkommer. Grupptänkandet med enighetseufori och 
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nickedocksbeslut kring stora ekonomiska frågor i styrelser hos företag, banker och 
försäkringsbolag är ett idag välkänt och i vissa fall offentligt avslöjat fenomen. Det kritiska 
tänkandet sattes ur spel t.ex. genom att styrelseledamöter lät sig hänföras av en 
föredragande VD och inte ställde de mest elementära kritiska frågor och krävde 
redovisning av sådant de borde känna till. Vilka mångmiljardbelopp sådana grupp-FMT 
kostar organisationerna själva, kunderna och skattebetalarna kan bara anas.  
En del organisationsproblem beror naturligtvis inte på FMT utan på t.ex. uttänkta 
svindlerier och korruption. Men dessa fenomen kan kombineras, t.ex. genom att en 
föredragande, beräknande svindlare får en okritisk styrelse som vaggar in sig i FMT att 
fatta ett vansinnigt beslut. Båda typerna kan vi i dessa dagar se nästan dagligen i media.  
 
Inom t.ex. socialtjänsten förekommer ofta organisationspsykotiska fenomen, där 
organisationen (inkl ansvarig politisk nämnd) fattar beslut utifrån  
verklighetsfrämmande föreställningar i stället för att noga pröva hur det förhåller sig i sak. 
Socialtjänstens klienter har i många år utsatts för beslut som inte byggt på kritiskt prövad 
saklig grund utan på FMT-processer, t.ex. av organisationen självgenererade 
monsterföreställningar om personer utanför organisationen och grova förbiseenden av 
säkerställda sakförhållanden. Den brist på verklighetrelaterande som utmärker psykoser på 
individnivå inom psykiatrin kan här ses på organisationsnivå och omfattar då ett avsevärt 
antal personer och inte sällan flera inblandade organisationer. 
Även okritiska läkare och psykologer dras ibland med i dessa organisationspsykoser. Det 
verkar här vara det organisatoriska sammanhanget och alla de psykologiska bindningar 
detta innebär som leder till de psykotiska fenomenen. Dessa fenomen med bristande 
verklighetsrelaterande, t.ex. fixerade föreställningar och ignorerande av alternativa 
möjligheter, kan inte sällan iakttas i utredningstexter från organisationer med psykotiska 
drag. Ibland kan dragen av fanatism vara tydliga både i intellektuell och känslomässig 
framtoning.  
 
Media 
Media av olika slag, t.ex. TV-program och filmer, verkar kunna framkalla FMT 
hos människor, t ex okritiskt mottagande eller gråtande över fiktiva historier. Bild och tal 
kan göras i hög grad suggererande, bl.a. för att påverka eller binda upp tittare.  
Media kan även ofta få människor att godta starka förvrängningar av verkliga förhållanden.  
 
Psykiatriska tillstånd 
Ett avsevärt antal tillstånd som brukar diagnosticeras och behandlas inom psykiatri eller 
klinisk psykologi innebär försvagat verklighetsrelaterande, t ex psykotiska tillstånd av olika 
slag (t.ex. med hallucinationer), uppdriven ångest eller oro, utmattningstillstånd, 
demenstillstånd (allmän psykisk nivåsänkning) eller konfusioner (mental oklarhet 
varierande från minuter till månader, t.ex. p.g.a. sömnbrist, chock, sjukdom eller 
förgiftning). När uppgiftslämnare lämnar uppgifter i samband med utredningsarbete är det 
viktigt att vara vaksam på om det föreligger psykiatriska tillstånd som stör kvaliteten på 
uppgifterna. 
  
Vid en kortare kontakt kan de ibland vara svåra att märka. Ett utredningsmetodiskt exempel 
är att 1998 hade enligt ett statligt betänkande över Palmeutredningen 95 personer erkänt 
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att de mördat statsministern. En person i sårbart tillstånd som förhörs om ett brott på 
pressande sätt kan lättare komma att lämna felaktiga uppgifter eller avge en felaktig 
bekännelse.    
 
Stanislav Grofs LSD-forskning 
Den europeiske psykiatern Stanislav Grof genomförde LSD-forskning (det finns en bok på 
svenska om detta),där försökspersoner under kontroll fick använda LSD. Han ansåg sig 
finna fyra kategorier av psykedeliska upplevelser. 
1. Abstrakta upplevelser, mest sensoriska, inkl. extraordinärt tydlig perception av färger 
och ljud.  
2. Psykodynamiska upplevelser i vilka emotionellt laddade minnen återupplevs.  
3. Perinatala (vid födelsen) upplevelser, som handlar om födelse och död, dvs. om 
förlossningsupplevelser.  
4. Transpersonella upplevelser, som innefattar känslan av medvetenhet som expanderar 
utanför jagets gränser och bortom tid och rum. Här ingår t.ex. ESP-fenomen (extra sensory 
perception), arketypiska bilder, minnen av tidigare inkarnationer eller känslan att 
sammansmälta med andra.  
 
Det bör påpekas att rapporterade upplevelser inte behöver motsvaras av något som faktiskt 
hänt. Vårt medvetande/psyke kan skapa alla möjliga upplevelser som inte motsvaras av 
några yttre fenomen. Exempelvis kan reinkarnationsupplevelser skapas genom 
hypnosinduktion och enkla instruktioner. Huruvida det tidigare liv som framträder faktiskt 
har levts är en annan fråga. En del människor verkar utan vidare anta att inre upplevelser 
motsvaras av att något hänt, men så behöver inte vara fallet. Vår kultur rymmer för övrigt 
enorma mängder stimuli som kan användas för att konstruera inre upplevelser.   
 
ESP 
Det pågår forskning där man söker fastställa om det förekommer s.k.  
ESP (extra sensory perception, dvs. utomsinnlig varseblivning). Man talar även om 
paranormala fenomen eller psi-fenomen och det verkar röra sig om förändrade 
medvetandetillstånd.  Denna forskning brukar kallas för parapsykologisk forskning - en 
professur har nyligen inrättats i Lund med donationsmedel. Forskningen har vunnit en viss 
acceptans (men förkastas av en del forskare) i och med att den ägnat sig åt 
laboratorieexperiment och använt datorer (!). Forskningen gäller bl.a. sådant som telepati 
(tankeöverföring),  klärvoajans (fjärrskåderi i rum och samtid), precognition (förutsägelse) 
och psykokinesi (påverkan av omgivningen med tankar). Bland annat har använts 
kortgissningsexperiment och försök att med tanken påverka tärningars utfall eller 
slumpgeneratorer. Forskare har även utvecklat tekniker med inducering av förändrade 
medvetandetillstånd (bl.a. s.k. Ganzfeld-teknik, där sinnesinflödet begränsas och 
manipuleras med vitt brus och diffus ljusstimulering vilket ger drömliknande 
medvetandetillstånd, där man på paranormal väg söker påverka innehållet). Enligt 
parapsykologen Martin Johnson är parapsykologins stabilaste fynd den s.k. decline-
effekten, som innebär att även de framgångsrikaste försökspersoner och metoder så 
småningom ger slumpresultat. 
 
Kritiker har pekat på den låga graden av upprepbarhet, på tolkningssvårigheter och betonat 
bristen på förklarande teori. Johnson konstaterar att disparata data stöder psi-hypotesen, 
men inte i den grad att det vetenskapliga samfundet i stort har övertygats. Enligt 
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Nationalencyklopedin så tror flertalet forskare som studerat telepati på fenomenets existens 
trots att man saknar förklaring och endast i ringa grad kan upprepa resultaten. Det bör  
påpekas att dessa problem även gäller mycken forskning inom andra områden, som i 
konsekvens borde nagelfaras lika noga och som okritiskt predikas vid våra universitet.   
Den parapsykologiska forskningen har även relativt sett haft små resurser och varit av liten 
omfattning. Det är möjligt att det finns viktiga kunskaper att hämta där, men det kräver 
kanske andra metoder som tar hänsyn till fenomenens natur och betingelser. Anta t.ex. att 
laboratoriemiljöer okänsligt bryter ner den paranormala förmågan i stället för att utveckla 
den. Eller anta att misstro stör förmågan och att tro förstärker den.  
 
Huruvida ESP på något sätt skulle kunna användas utredningsmetodiskt är inte 
klarlagt även om många försök och ibland lyckade insatser gjorts, t.ex. att med hjälp av 
personer med påstådd paranormal förmåga spåra upp försvunna personer etc. Det bör 
beaktas att ett visst antal slumpträffar bör inträffa som knappast kan bevisa att detta slag av 
metoder fungerar. Ibland kan det nog röra sig om uppdriven intuitiv förmåga och 
erfarenhetsresurser. Det är förståeligt om både privatpersoner och polismyndigheter kan 
tillgripa sådana metoder som en sista utväg – det finns inget att förlora, så varför inte? 
Beträffande spågummor är inget jobb lättare än att vara spågumma. Det är bara att uttala 
tillräckligt vaga och breda förutsägelser så uppkommer en avsevärd träffprocent, 
t.ex.påståenden som gäller för hela eller halva befolkningen.   
 
Sammanfattning och diskussion: utredningsmetodiska aspekter 
Det förekommer att såväl källor/uppgiftslämnare som utredare och beslutsfattare själva går 
in i inte ovanliga FMT och kopplar ur det kritiska tänkandet. Det kan vara viktigt att ställa 
den källkritiska frågan om uppgifter tillkommit i samband med något FMT utan kritiskt 
verklighetsrelaterande och kanske med inslag av fabuleringar. Ett FMT kan ha förelegat 
utan utredarens påverkan, men det kan även vara så att det är utredaren själv som inducerat 
ett FMT utifrån vilket uppgifter lämnas, något som syns i en del dialogutskrifter av förhör 
med pressande teknik. Förekomst av FMT bör vägas in vid bedömning av uppgifters 
sakliga kvalitet. Det kan vara viktigt att utredare granskar sin egen kognitiva aktivitet och 
beteenden utifrån om de fastnat i ett FMT, t.ex. suggererats av en uppgiftslämnare, fixerat 
sig vid någon ideologi eller auktoritet, och därmed t.ex. okritiskt sväljer uppgifter och 
använder sig av låsta tankegångar och kanske har slutsatser och bedömningar klara på 
förhand. FMT kan sätta kritisk-sakliga utredningsprocesser ur spel. Förekomst av 
övertalande retorik kan vara ett tecken på FMT hos källan och innebär risk för inducering 
av FMT hos mottagaren, t.ex. en retorisk jurist som suggererar den utredande domstolen att 
fatta beslut utifrån ett FMT snarare än utifrån sakläget. Det är rimligen så att FMT dyker 
upp löpande vid utredningsarbete, då medvetandefluktuationer tillhör människans 
allmänpsykologiska villkor – ingen av oss går fri från FMT i vardagslivet (bortsett från allt 
sovande och drömmande) och det vore nog trist om vi vore utan FMT, t.ex. skratt och gråt. 
Det viktiga i en utredningssituation är att inte upphöra med den kritiska vaksamheten 
gentemot FMT som saklighetsstörande faktor. Snabb upptäckt kan förhindra många 
misstag. Det kan antas att mer subtila FMT som kan verka ytligt sett som rationellt 
tänkande (dock vid närmare granskning okritiskt/irrationellt) är svårare att upptäcka. Ibland 
kan t.ex. blind tilltro till eller missbruk av vetenskapliga teorier eller metoder bidra till 
bristande verklighetsrelaterande, något som emellanåt kan iakttas i utredningstexter, ett 
slags "teori-FMT", som hindrar en mer mödosam iakttagelse och analys av verkligheten.  
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En utredningsmetodiskt intressant fråga är om vi inte ibland behöver gå in i ett öppet, 
okritiskt, lyssnande eller läsande, FMT när vi först tar till oss vad någon har att säga eller 
t.ex. en utredningstext. När vi sedan går igenom det som sagts/skrivits för andra eller tredje 
eller fjärde gången så kan ett extra kritiskt granskande medvetandetillstånd kopplas in och 
texten framstår inte alls som vederhäftig eller sann längre. Det kan verka som om vi 
behöver viss aktiveringstid för att få tillgång till kritiska perspektiv och begrepp. Om det 
fungerar så skall vi inte ta förhastad ställning till det som sagts eller skrivits utan fullfölja 
processen in i en kritiskt granskande fas. Att alltför snabbt och förhastat ta ställning eller 
låta sig bli en spelbricka i en konflikt tycks vara ett vanligt utredarfel. Detta kan också 
fungera i en hel del fall, men i en del fall kan det bli allvarliga konsekvenser, när 
ställningstagandet visar sig felaktigt och förstör hela utredningsprocessen. Ibland får 
utredaren aldrig veta vad som var rätt eller fel och kan då tro sig ha haft rätt.  
 
Anm. 
Detta är ett undervisningspapper som söker höja medvetenheten om förändrade 
medvetandetillstånd som ett allmänt mänskligt fenomen och om att sådana tillstånd 
kan spela roll vid utrednings- och bedömningsprocesser.  
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