
Märkliga föreställningar 

 

 

Till den psykiatriska akutmottagningen kommer en 28-årig man i sällskap av sina föräldrar. 

Han har aldrig haft kontakt med psykiatrin, vilket ter sig anmärkningsvärt mot bakgrund av 

den bild som gradvis framkommer under samtalet.  

 

Han har haft kontinuerliga besvär sedan han gick i gymnasiet, där hans symtom först började 

göra sig gällande. Han märkte där att hans klasskamrater förlöjligade honom genom att nysa 

eller harkla sig när han kom in i klassrummet. När en flicka han brukat gå ut med bröt 

förhållandet trodde han att hon hade blivit ”ersatt” av en i alla avseenden identisk kopia, 

varvid han ringde polisen och bad dem lösa ”kidnappningen”. Studieresultaten försämrades 

kraftigt och varaktigt. Efter gymnasiet arbetade han kortvarigt vid posten men besvärades av 

frekventa ”signaler” från medarbetarna, blev alltmer misstänksam och enstörig och 

avskedades efter något år. 

 

 Sedan dess har han levt tillbakadraget och sällan lämnat sin minimala hyresetta, ekonomiskt 

hjälpligt stöttad av sina oförstående och besvikna föräldrar. Matlagning klarar han, äter gör 

han och enligt föräldrarna råder ingalunda någon misär i lägenheten. Patienten insisterar på att 

lägenheten är full av hemliga och osynliga kameror som följer allt han gör. Inblandade i 

spionaget är såväl samtliga TV-bolag och större dagstidningar som hundratals grannar. När 

han tittar på TV kommenteras hans vardagliga göranden direkt av TV-hallåan, vilken 

patienten f ö ibland hör prata även då teven ej är påslagen. Går han ut så övervakas han av 

grannarna. Dessa kontrollerar två ”maskiner” som är ansvariga för alla de röster han hör var 

dag, med undantag av ”jokern” som han inte vet vem som styr. ”Maskinerna” placerar också 

erotiska drömmar i hans huvud. Motivet till alla dessa märkliga händelser är för patienten 

dunkelt men ingår dock i ett större experiment med avsikt att ta reda på hemligheten bakom 

hans ”överlägsna intellekt”. 

 

Patienten anser sig helt frisk och vill ej läggas in på sjukhus. Däremot kan han tänka sig en 

öppenvårdskontakt om detta anses ”helt nödvändigt”, mest för att glädja föräldrarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


