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rätten till 
sina röster

Många människor har röstupplevelser någon gång under livet. Man hör 
röster som kan vara elaka eller vänliga. Situation Sthlm deltar i en röst-
hörargrupp, där de pratar om sina röster, lär sig att hantera negativa 
röster eller får dem att bli vänligare. text maria hagström Foto joel nilsson

Någon pratar, men det finns ing
en där. Det är inte ett ovanligt 
fenomen. En stor del av befolk
ningen hör röster tillfälligt, till 

exempel vid sorg eller separation. En del 
lever med röster under långa perioder. 
Men man bör inte prata om rösterna  
– det är inställningen som rösthörare 
ofta möts av inom psykiatrin.

Forskning visar tvärtom att förnekande 
av röster kan göra att problemen växer. 
I stället bör man prata om rösterna. Och 
prata med rösterna, fråga vad de vill. 

– Vad de säger och hur man mår, det är 
det som är intressant. Man kan ta reda på 
vad rösterna vill och lära sig att hantera 
negativa röster. De kan också vara posi
tiva, varma och uppmuntrande. Positiva 
röster måste man inte bli av med, dem 
kan man njuta av, säger Ami Rohnitz på 
RSMH, Riksförbundet för social och men
tal hälsa, ansvarig för nätverket Rösträtt.

en gång i månaden träffas rösthörare på 
RSMH:s kontor nära Mariatorget. Så kal
lade rösthörargrupper har visat sig vara 

framgångsrika och blir allt vanligare värl
den över.

– Här träffar jag andra i liknande situa
tion och känner att jag inte är ensam i 
båten, säger Elias, som deltar i dagens 
rösthörargrupp.

Den där båten han sitter i är egentligen 
inte särskilt liten. Snarare skulle Sveri
ges rösthörare fylla 400 finlandsfärjor. 
Enligt Ami Rohnitz finns det under
sökningar som visar att upp till 10–15 
procent av befolkningen har hört röster 
någon gång.

Hon leder dagens rösthörargrupp. Här 
ställs inga frågor, här säger man det man 
själv vill.

– Jag gick igenom en mycket lång tuff 
separation, säger Elias och berättar om 
den där dagen för tio år sedan när han 
för första gången hörde en röst.

Han var ensam hemma i sin lägenhet. 
Det var eftermiddag, klockan var runt 
tre, och han satt och tittade på tv. Plöts
ligt hörde han en främmande mansröst: 
”Skynda dig! Skynda dig! Snabbt!”

Elias förstod inte. Vem var det som pra
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tade och vad var det han skulle skynda sig 
att göra? Det berättade rösten snart – han 
skulle avsluta sitt liv. Rösten var som en dik
tator, det den sa skulle göras.

Elias bodde på fjärde våningen, det fanns 
knivar i köket och piller och vodka. Det 
fanns många sätt att avsluta livet på. Han 
visste hur det kunde göras, men han ville 
inte dö. Han fick panik, tog upp telefonen 
och ringde sin läkare.

– Klockan var tio över tre, hennes telefon
tid var egentligen slut. Att hon ändå svarade 
var min räddning. Hon tog det på största all
var och när jag kom till sjukhuset stod det en 
massa folk och väntade på mig, säger Elias 
och berättar att han fick en spruta lugnande.

Så småningom fick han tips av sin kurator 
om att gå till rösthörargruppen hos RSMH. 

– Första gången jag kom hit var jag rädd, 
orolig och tyst. Läkarna hade sagt att min 
separation framkallat rösten, men min 
tolkning var att djävulen kontrollerade mig. 
I dag har jag kunskap, det hade jag inte då, 
säger han och berättar att han tycker att det 
är bättre här än på sjukhusets grupper, för 
här får man prata ”utan att det finns papper 
och penna”.

Idag upplever han sig inte vara kontrol
lerad. Och rösten hör han inte. Han säger 
att det går framåt, men att han fortfarande 
har tvångstankar och att han pratar med sig 
själv.

– Inte högt, jag pratar inåt. Jag frågar och 
jag svarar. Pratar hela samtal, bubblar när 
jag är hemma, säger han.

Mitt emot Elias sitter Anders.
– Jag började höra röster när jag var på 

Beckomberga i början av åttiotalet. Det var 
kritiska röster om tankar, ord och mitt utse
ende, säger han och tillägger att han har 
kvar sin anställning och jobbar 25 procent, 
att han är glad för det, det hjälper.

Vid sidan om honom sitter Krister som 
säger att han inte är en renodlad rösthörare, 

han har extraordinära upplevelser. Det har 
han haft sedan han var liten då han hade ”en 
Nils Karlsson Pyssling”, en osynlig kamrat.

Ami Rohnitz berättar om en extraordinär 
upplevelse hon hade på sjuttiotalet. Hon var 
inne i en psykos, självmordsbenägen och 
intagen på Långbro sjukhus. Hon kände 
att hon inte hade någon att prata med, att 
ingen såg henne. Men under en promenad 
i parken började fåglarna prata med henne. 
”Hej, kul att se dig här, hur mår du?” Också 
träden började tilltala henne.

– Då blev det naturligt för mig att jag 
skulle finnas kvar på jorden. De gjorde att 
jag klev ur psykosen, säger hon.

Röster bör bedömas efter vad de har för 
verkan, anser hon. Är det ett problem att 
höra snälla röster? Måste man till varje pris 
bli av med dem? Det tycker inte hon. Röster 
som inte är obehagliga kan man leva med 
utan problem.

Ami Rohnitz har också hört destruktiva 
röster. Hon hörde grannarna prata om hen
ne genom väggarna. Men så lyhört var det 
egentligen inte.

– När man hör röster är det svårt att tänka 
logiskt. Först tog jag det som mobbning och 
jag blev ledsen. De frågade varandra om 
de verkligen var tvungna att ha en sån där 
typ boende i huset. De sa att jag var ointres
sant och inte gjorde nåt värdefullt. Senare 
förstod jag varför rösterna sa så: jag skulle 
inte bara sitta och spilla bort mitt liv. En dag 
kom en ny röst: ”Nu har du hört nog!” dund
rade den som ett åskmoln. Och han hade 
rätt, jag hade hört nog.

man kan höra röster under en period, men 
när man bearbetar sina problem kan de 
försvinna. I efterhand händer det att männi
skor ser det som att rösterna har hjälpt dem 
att utvecklas. Röster kan också förändras 
över tid och går att påverka. Elaka röster 
kan förvandlas till vänliga.

I dag hör Ami Rohnitz bara positiva rös
ter. När de blir en antydan till negativa vet 
hon hur hon ska hantera dem. Hon menar 
att det inte tjänar något till att ignorera rös
terna, i stället bemöter hon dem.

– Vad ställer du för frågor? undrar Krister.
– Vad vill du? Varför gör du så här? Försö

ker få dem att tala om vad det är frågan om. 
Vad är det som påkallar uppmärksamhet? 
Forskning säger att negativa röster kan bero 
på nåt vi har upplevt. När de dyker upp kan 
man se det som att det nu är dags att ta tag i 
det. För att bli av med negativa röster måste 
man förstå varför de är där och gå till roten 
av det. 

– Det gör inte jag, jag frågar inte dem, 
säger Krister. När röster kommer brukar 
jag till exempel gå upp lite i en trappa och 
hoppa ner eller hoppa jämfota. Då försvin
ner de. De är kritiska, pratar om vad jag gör 
och om min person. Det hjälper att hoppa. 
Det är som att jag själv tror att nåt skakar till 
i skallen då som gör att de försvinner.

Det finns många knep och strategier för 
att få vara i fred för röster, i alla fall tillfäl
ligt. Musik kan till exempel fungera som 
en sköld. Den som får intensiva röster när 
den ska sova kan bli hjälpt av öronproppar. 
Sömn är viktig, sömnbrist kan ge röstupp
levelser även hos människor som inte hör 
röster i vanliga fall.

Det finns också hjälpmedel som boll
täcke och bollväst. De innehåller plastkulor 
och ger en känsla av avgränsning och trygg
het. Vill man prata med rösterna, men inte 
uppfattas som konstig av omgivningen, kan 
man låtsas prata i telefon och handsfree.

runt bordet samtalas det i dag inte bara om 
röster. Det blir tal om vårväder, mat, motion 
och den Finlandskryssning de ska åka på 
i maj. De kommer också in på ämnen som 
Försäkringskassan, arbete och mediciner. 

– Det går inte att medicinera bort själva 
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I dag hör Ami Rohnitz bara positiva rös
ter. När de blir en antydan till negativa vet 
hon hur hon ska hantera dem. Hon menar 
att det inte tjänar något till att ignorera rös
terna, i stället bemöter hon dem.

– Vad ställer du för frågor? undrar Krister.
– Vad vill du? Varför gör du så här? Försö

ker få dem att tala om vad det är frågan om. 
Vad är det som påkallar uppmärksamhet? 
Forskning säger att negativa röster kan bero 
på nåt vi har upplevt. När de dyker upp kan 
man se det som att det nu är dags att ta tag i 
det. För att bli av med negativa röster måste 
man förstå varför de är där och gå till roten 
av det. 

– Det gör inte jag, jag frågar inte dem, 
säger Krister. När röster kommer brukar 
jag till exempel gå upp lite i en trappa och 
hoppa ner eller hoppa jämfota. Då försvin
ner de. De är kritiska, pratar om vad jag gör 
och om min person. Det hjälper att hoppa. 
Det är som att jag själv tror att nåt skakar till 
i skallen då som gör att de försvinner.

Det finns många knep och strategier för 
att få vara i fred för röster, i alla fall tillfäl
ligt. Musik kan till exempel fungera som 
en sköld. Den som får intensiva röster när 
den ska sova kan bli hjälpt av öronproppar. 
Sömn är viktig, sömnbrist kan ge röstupp
levelser även hos människor som inte hör 
röster i vanliga fall.

Det finns också hjälpmedel som boll
täcke och bollväst. De innehåller plastkulor 
och ger en känsla av avgränsning och trygg
het. Vill man prata med rösterna, men inte 
uppfattas som konstig av omgivningen, kan 
man låtsas prata i telefon och handsfree.

runt bordet samtalas det i dag inte bara om 
röster. Det blir tal om vårväder, mat, motion 
och den Finlandskryssning de ska åka på 
i maj. De kommer också in på ämnen som 
Försäkringskassan, arbete och mediciner. 

– Det går inte att medicinera bort själva 

rösterna, men medicin kan göra att man blir 
lugnare och om man mår bättre kan en följd 
vara att röster försvinner, säger Ami Rohnitz.

De diskuterar olika mediciner: hur något 
får någon att sova bra om nätterna och hur 
en annan tycker att medicin kapar av fan
tasin och drömmarna. De pratar om att bli 
beroende av tabletter. Om att bli immun. 
Om biverkningar. Muntorrhet och ökad 
vikt. Påverkan på sexliv.

– Folk i min ålder känner normalt sett 
lust, men jag känner inte samma lust som 
tidigare, säger Elias.

– Medicin kan göra att lusten försvagas. 
Man blir lite segare och kan också bli mer 
trögtänkt, säger Ami Rohnitz.

– Det känner jag igen mig i, jag är trög
tänkt ibland. Det påverkar tanken. Men 
livet är mer uthärdligt, jag kan koppla av, 
säger Anders.

– Jag har börjat få dåligt minne, glömmer 
saker. Det kanske beror på medicinen. Har 
du märkt det? säger Elias.

Det behandlingsalternativ som personer 
med destruktiva röster ofta får är medicine
ring. Det är först när medicineringen miss
lyckats som en del patienter slussas vidare 
till andra alternativ, till exempel självhjälps
grupper. RSMH anser att rösthörargrupper 
ska vara något man får komma i kontakt 
med på en gång.

Ami Rohnitz berättar att när det kommer 
någon ny till en rösthörarträff kan man ofta se 
att de är desperata att få prata om det här.

– Alla sluter upp runt personen. Det vi har 
genomlidit är ett kapital vi kan dela med oss 
av. Bara gruppen i sig är häftig. Man kan
ske känner sig udda i samhället, men här 
hör man hemma och möter förståelse. Det 
känns lite som en familj, en lustig familj, 
säger hon och skrattar. 

Fotnot: Elias, Anders och Krister heter 
egentligen något annat.
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