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Inledning 
 

Jag ser på mitt ansikte i barspegeln. Jag ser ut som en ung kvinna men känner mig mer som en 

gammal man. Jag stirrar på mitt namn på bankkortet och kan inte finna något samband mellan 

kroppen och bokstavsföljden. Personen namnet refererar till är ett tomrum[.] 

 
Citatet är hämtat från den Augustiprisnominerande romanen Just nu är jag här (2017) av 

Isabelle Ståhl.1 Romanen följer tjugoåttaåriga Stockholmsbon Elises som har stora problem 

med att känna sig ett med sig själv, sin kropp och sin omgivning. Hon präglas även av en 

existentiell ångest och brottas med det faktum att hennes liv känns meningslöst. 

När hon inte försöker förankra sig i sin egen kropp genom att upprepa sitt namn eller stirra på 

sitt ansikte i spegeln försöker hon istället fly undan overklighetskänslorna genom distraktioner. 

Detta gör hon bland annat genom att ha sex med främmande män från dejtingappen Tinder, 

narkotikaanvändande och tv-tittande. Men så snart främlingen lämnat lägenheten, utekvällen 

lider mot sitt slut eller tv-serien är genomtittad lämnas hon återigen ensam med sin ångest. 

Hennes kropp blir främmande, hennes namn tappar innebörd och hennes inre känns som ett 

tomrum. 

Vad som är anmärkningsvärt är att denna alienation inför sig själv och omvärlden som Elise 

upplever i romanen tycks vara påfallande besläktat med en problematik Isabelle Ståhl tidigare 

undersökt. Fyra år innan romanen släpptes skrev Ståhl om depersonalisation i sin 

magisteruppsats Jag är någon annan: Psykiatrikerna Karl Jaspers och Viktor Emil von 

Gebsattels filosofiska perspektiv på depersonalisation (2013) i idéhistoria.2 Fenomenet 

beskrivs där som att ”varseblivandet och kroppen upplevs främmande, automatiskt, 

utifrånkommande samt att den drabbade iakttar sig själv från utsidan på ett tvångsmässigt sätt.”3 

I den tidigare forskningen och litteraturkritik jag hittat om romanen har det inte dragits någon 

koppling mellan Ståhls vetenskapliga intresse för, och undersökning av, depersonalisation och 

problematiken hos huvudpersonen i romanen. I denna uppsats vill jag undersöka om det går att 

få en djupare förståelse för romanens Elise och hennes livsproblematik genom att jämföra 

romanen med magisteruppsatsens undersökning av depersonalisation.  

 

 
1 Isabelle Ståhl, Just nu är jag här, Stockholm: Natur & Kultur 2017. 
2 Isabelle Ståhl, Jag är någon annan: Psykiatrikerna Karl Jaspers och Viktor Emil von Gebsattels filosofiska 
perspektiv på depersonalisation, Magisteruppsats framlagd vid institutionen för kultur och estetik, Stockholms 
Universitet 2013. 
3 Ståhl 2013, s. 4. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att jämföra Isabelle Ståhls roman och magisteruppsats med 

avseende på depersonalisationsproblematiken. Jag kommer att göra detta utifrån följande 

frågeställningar: 

– Kan Elises livsproblematik ses som depersonalisation såsom fenomenet gestaltas i 

Ståhls uppsats? 

– Bör i så fall även Elises problematik läsas i skärningspunkten filosofi och psykiatri? 

– Hur gestaltas i så fall denna depersonalisationsproblematik i litterär form? 

 
Tidigare forskning 

Just nu är jag här är Isabelle Ståhls debutroman men innan dess publikation 2017 hade hon 

redan varit aktiv i såväl kulturkretsar som inom den akademiska världen. Hon är idag verksam 

som skribent på Svenska Dagbladet och som doktorand i idéhistoria på Stockholms universitet 

med ett avhandlingsprojekt som undersöker intresset hos tyska psykiatriker under 1927–1930 

för användandet av psykedeliska preparat i utforskandet av psyket.4 

Just nu är jag här var 2018 en av tre samtida romaner som Agnes Jonsson undersökte i sin 

litteraturvetenskapliga kandidatuppsats Sex som befrielse eller livsstilsprojekt: Gestaltningen 

av kvinnlig sexualitet i tre samtida verk vid Lunds Universitet.5 Jonsson undersökte där den 

posterotiska trend som Malte Persson presenterar i sin artikel ”Därför är det så svårt att skriva 

om bra sex” där han skriver: ”möjligen går det att skriva bra om dåligt sex, men nästan bara 

dåligt om bra sex.6 

Jonsson menar i uppsatsen att Elise använder sig av sina sexuella relationer till annat än bara 

sex; hon utvecklar sitt erotiska kapital för att få bekräftelse av omgivningen. Denna bekräftelse 

hjälper henne i sin tur att fly undan sina känslor och sin rädsla för att vara ensam med sina egna 

tankar.7 Jonsson tolkar det som att Elise använder sin sexualitet för att bli sedd utan att behöva 

investera emotionellt. 

Utöver Jonssons uppsats har jag inte hittat någon akademisk studie av Ståhls roman. I 

dagspressen har romanen däremot hyllats som en ”[r]ysande bra samtidsspegel” av Pia 

 
4 ”Isabelle Ståhl”, Forskningsprofil, Stockholms universitet, Tillgänglig: <https://www.su.se/profiles/isst0580-
1.219998> (Hämtad 2019-11-21). 
5 Agnes Jonsson, Sex som befrielse eller livsstilsprojekt: Gestaltningen av kvinnlig sexualitet i tre samtida verk, 
C-uppsats framlagd vid institutionen för litteraturvetenskap, Lunds Universitet 2018. 
6 Malte Persson, ”Därför är det svårt att skriva om bra sex”, Expressen, 19/7 2017, Tillgänglig: 
<https://www.expressen.se/kultur/bocker/bra-sex-har-man-bara-i-harlequin/> (Hämtad 2019-11-21). 
7 Jonsson 2018, s. 17–18. 
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Bergström i Aftonbladet, Amanda Svensson i Expressen kallar den en ”lysande [skildring av] 

det existentiella tillstånd där den virtuella världen smält samman med den fysiska” medan 

Rasmus Landström beskriver romanen som ”sylvasst […] om samtidens neuroser” och att den 

”fångar en vilt festande generation som är tom inombords” i ETC. 8,9,10 Philip Teir reflekterar 

även i sin essä ”Samtidsledan kom före gillaknappen” över likheter mellan Ståhls roman och 

de tidigare Stockholmsskildrarna Per Hagman (1968–) och Hjalmar Söderberg (1869–1941). 

Han kommer fram till att ”vår digitala alienation är [kanske] bara ett nytt namn på en gammal 

sak, kanske samtidsledan kom före gillaknappen.”11 

 
Teori och metod 
I denna analys jobbar jag med två verk från två skilda genrer: uppsats och roman. Dessa hör i 

sin tur även hemma i två skilda diskurser: humanvetenskaplig och skönlitterär. Vad som 

motiverar jämförelsen mellan dessa två verk är deras gemensamma författare. Eftersom 

komparationen förutsätter att författaren är en tillräckligt stark sammanbindande länk mellan 

verken blir det av vikt att presentera hur jag förhåller mig till författarens roll. För att göra detta 

utgår jag från Sven Linnérs kapitel ”Psykologisk och biografisk litteraturforskning” i 

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen.12  

Linnér lyfter där fram både för- och nackdelar med att använda sig av författarens liv och 

verksamhet utanför den litterära texten. Å ena sidan går det att jämföra den litterära texten med 

utomstående källor att komma åt nya insikter om dess innebörder, men å andra sidan kan dessa 

insikter aldrig fullständigt säkerhetsställas som en bakomliggande sanning om, eller förklaring 

av, det litterära verket.13 Linnér beskriver den biografiska komparationen som ett insamlade av 

”biografiska data (som man hämtat ur andra källor) för att med deras hjälp kasta ljus över den 

litterära texten.”14 I detta fall är visserligen inte Ståhls magisteruppsats en utomstående 

biografisk källa då det inte är ett dokument som säger något om hennes eget liv. Däremot är det 

väsentligt för mig att Ståhls magisteruppsats är författad av just henne och ett uttryck för hennes 

 
8 Pia Bergström, ”Kärlekens gåta i vår tid”, Aftonbladet, 18/5 2017, Tillgänglig: 
<https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/oraAB/karlekens-gata-i-var-tid> (Hämtad 2019-12-11). 
9 Amanda Svensson, ”Lysande om Tinder-tidens vedermödor”, Expressen, 18/5 2017, Tillgänglig: 
<https://www.expressen.se/kultur/bocker/lysande-om-tinder-tidens-vedermodor/> (Hämtad 2019-12-11). 
10 Rasmus Landström, ”Sylvasst av Ståhl om samtidens neuroser”, ETC, 15/5 2017, Tillgänglig: 
<https://www.etc.se/kultur-noje/sylvasst-av-stahl-om-samtidens-neuroser> (Hämtad 2019-12-11). 
11 Philip Teir, ”Samtidsledan kom före gillaknappen”, Hufvudstadsbladet, 6/6 2017, Tillgänglig: 
<https://www.hbl.fi/arti%E2%80%A6/samtidsledan-kom-fore-gillaknappen/> (Hämtad 2019-11-21). 
12 Sven Linnérs, ”Psykologisk och biografisk litteraturforskning”, Forskningsfält och metoder inom 
litteraturvetenskapen, 2:a upplagan, red. Lars Gustafsson, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1974. 
13 Linnér 1974, s. 150. 
14 Linnér 1974, s. 162. 
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kunskap och intressen. Det är just i kraft av detta jag tänker mig att uppsatsen kan kasta ljus 

över hennes fiktiva roman Just nu är jag här. Fokus ligger alltså här inte på att förstå Ståhl som 

person utan snarare att utgå från hennes dokumenterade intresseområden och kunskaper – 

uttryckta inom en vetenskaplig diskurs – för att därefter få en djupare förståelse av romanen. 

Huruvida komparationen mellan de två verken bör räknas som en genetisk eller en illustrativ 

komparation blir därmed inte helt självklart. För att föra denna diskussion kommer jag att utgå 

från Anders Olssons presentation av de båda metoderna i kapitlet ”Intertextualitet, komparation 

och reception” i Litteraturvetenskap – En inledning (2002).15  

Olsson menar att genetisk komparation vill belysa orsakssamband mellan de två komparativa 

objekten medan illustrativ komparation vill belysa förhållanden med hjälp av likheter och 

olikheter.16 Den förstnämnda bidrar enligt honom till ny kunskap medan den senare ger ett nytt 

perspektiv för läsningen av verken. I kontexten av min analys skulle teoretiskt sätt båda kunna 

appliceras. En genetisk komparativ metod skulle å ena sidan kunna nyttjas i syfte att finna ett 

klart kausalt samband mellan Ståhls uppsats och hennes skönlitterära text. Man skulle då kunna 

argumentera för att Just nu är jag här borde betraktas som ett försök att skönlitterärt gestalta 

den depersonalisationsproblematik hon tidigare undersökt idéhistoriskt. Å andra sidan skulle 

man genom en illustrativ komparativ metod kunna helt förbigå frågan om Ståhls intention. Man 

skulle då kunna nöja sig med att försöka se om uppsatsen kan belysa romanen, oavsett om det 

var ett medvetet val eller inte att gestalta depersonalisation litterärt från Ståhls sida. 

Jämförelsen mellan verken i min uppsats skulle därmed kunna ses som en blandform av 

genetisk och illustrativ komparation. Detta då det faktum att jag utgår från ett och samma 

författarskap är ett genetiskt drag medan utförandet av analysen kommer att utgå från en 

illustrativ metod. Detta då mitt fokus inte nödvändigtvis ligger i att lyfta fram kausala samband 

mellan uppsats och roman, utan snarare att belysa de kopplingar som förekommer som 

tolkningsmässigt intressanta i sig själva. Analysmetoden är därmed av illustrativ natur men jag 

är även öppen för att den även skulle kunna tolkas som genetisk. 

 

Synopsis av Just nu är jag här 

Elise är tjugoåtta år gammal, pluggar en strökurs på universitetet, bor i Stockholm via ett 

andrahandskontrakt och känner sig overklig. På fritiden festar hon och tar substanser som får 

 
15 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap – En inledning, Staffan 
Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2002, s. 51–69. 
16 Olsson 2002, s. 59. 
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henne att glömma bort att hon existerar och ibland träffar hon män från Tinder. Hon har dock 

en sträng regel att männen alltid måste vara nya för om hon träffar någon mer än fem gånger 

påminns hon om sin existens. 

Men så faller hon för Victor från hennes konstvetenskapskurs. Hon betraktar honom på avstånd 

under seminarierna, hon börjar gymma i hans område och hon lär sig planlösningen i hans 

lägenhet genom bilder på Facebook. Han är från en fin familj i innerstaden och har både pengar 

och tid att spendera på att finna och förverkliga sig själv, något som drar Elise till honom mer 

och mer. Efter en period av ytlig kontakt inleder de så småningom en vänskap men Victor är 

till en början inte intresserad av ett förhållande med henne.  

En kväll när hon jobbar i en bokaffär via sitt bemanningsföretag kommer han förbi. Elise har 

tagit en Sobril – ångestdämpande tablett – och när Victor öppnar upp sig om att hans vän dött 

tidigare samma år säger hon att även hennes vän dött trots att det är en lögn. Senare när de inlett 

ett förhållande säger Victor att det var den kvällen som fick honom att ändra uppfattning om 

henne för att hon då var så allvarsam och lugn. Han bjuder med henne till sitt lantställe i 

skärgården under sommaren och de blir tillsammans. Det dröjer inte länge innan de sedan flyttar 

ihop i hans lägenhet. 

Elises problem tycks försvinna till en början i deras relation. Hon är lycklig och känner sig både 

sedd och trygg. Under denna period blommar även en ny skrivlust upp inom henne. Men i och 

med att deras förhållande fördjupas förvandlas positiva egenskaper hos Victor till 

irritationsmoment och sättet han ser på Elise blir olidligt.  

När de förlovar sig har Elise mentalt checkat ut. Hon räknar i huvudet hur många år och barn 

hon skulle behöva ge honom innan hon kan lämna förhållandet bakom sig utan att folk skulle 

börja undra. Under en kväll med hans olidliga vänner på en restaurang stöter hon på deras 

gemensamma gamla kurslärare Arvid Borg. Han är hårdhänt och säger åt henne hur hon ska 

bete sig och hon gillar det. De inleder en otrohetsaffär och träffas ute på olika ställen i 

Stockholm medan Victor tror att hon är med kompisar. Arvid gillar att styra och åsamka henne 

smärta när de har sex, hon gillar att slippa bestämma.  

Till slut anar Victor onåd och börjar rota i ett dokument på hennes dator. Där läser han hur han 

äcklar henne och hur hon ser honom mer som en förälder än en partner. Han uppfattar texten 

som hennes dagbok trots att Elise själv hävdar att det är ett romanprojekt och endast fiktion. 

Bråket leder till att de gör slut. Elise flyttar ut, börjar Tindra igen och jobbar vidare på 

bemanningsföretag. Boken slutar med att hon delar säng med sin gamla bästa vän Sofia, den 
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människa som hon under romanens gång längtat mest efter att vara nära. Allt är lika meningslöst 

som när romanen började men när hon ligger bredvid Sofia känner hon ändå i slutändan hopp. 

 
Sammanfattning av Jag är någon annan 

I sin magisteruppsats undersöker Ståhl fenomenet depersonalisation utifrån de två 

psykiatrikerna och filosoferna Karl Jaspers (1883–1969) och Victor Emil von Gebsattels 

(1883–1974) arbeten. Depersonalisation som term beskrivs i uppsatsen på olika sätt beroende 

inom vilken disciplin det förekommer i. Inom modern psykiatri menar Ståhl att det syftar till 

ett patologiskt tillstånd som beskrivs på följande sätt i Diagnostic Manual for Psychiatric 

Disorders-IV (DSM-IV): ”an alternation in the perception or experience of the self so that one 

feels detached from and as if one is an outside observer of one’s mental processes or body.”17 

Inom filosofin syftar begreppet istället till självförfrämligande upplevelser som hör hemma 

inom den existentiella tanketraditionen med rötter hos Blaise Pascal (1623–1662), Søren 

Kierkegaard (1813–1855) och Friedrich Nietzche (1844–1900). Filosofer som Ludwig 

Wittgenstein (1889–1951), Jean Paul-Sartre (1905–1980), William James (1842–1910) och 

Sigmund Freud (1856–1939) ska enligt Ståhl använt erfarenheter av depersonalisation som 

filosofiskt bränsle i sina texter.18 

Både Jaspers och Gebsattel var verksamma under 1920-talet och utmärker sig enligt Ståhl från 

sin tids psykiatri genom sina tvärvetenskapliga perspektiv. De båda tänkarna använde sig inte 

bara av den biologiska synen som dominerade utan också av den existentiella filosofiska 

idétraditionen. Ståhls uppsats undersöker denna skärningspunkt mellan psykiatri och filosofi 

hos Jaspers och Gebsattel genom följande tre frågeställningar:  

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

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

patologiskt, hur går det ihop?  

 
Vad innebär enligt dem en existensfilosofisk förståelse av psykisk sjukdom?  

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

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

psykologiserande och biologistiska förklaringsmodeller?19 

 
17 Ståhl 2013, s. 14. 
18 Ståhl 2013, s. 18. 
19 Ståhl 2013, s. 6. 
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Som svar på den första frågeställningen kommer Ståhl fram till att de två tänkarna båda ser på 

depersonalisation som ett allmänmänskligt tillstånd som tar patologisk form. Gebsattel menar 

att tillståndet är ”en konsekvens av vad det innebär att vara människa – människan känner sig 

främmande och grundlös just eftersom hon till sin natur är hemlighetsfull, grundlös och 

ofastställbar”20 medan Jaspers istället betonar att ”psykisk sjukdom är en filosofisk och 

mångfacetterad upplevelse som sträcker sig bortom uppdelningen i friskt och sjukt.”21 De båda 

vill enligt Ståhl motsätta sig tendensen att definiera psykiskt lidande i fasta biologiska termer 

och har stor respekt för det ”dunkla, gåtfulla och outsägliga som rymmer sig i patienten”.22  

Men trots att de båda menar att tillståndet bör förstås som filosofiskt menar de att symtomen 

kan behövas behandlas genom psykiatri. Depersonalisation är enligt Gebsattel ”fortfarande 

patologiskt till den grad att patienten måste behandlas med pyriferkurer och insulin.”23 Han 

förespråkar enligt Ståhl att psykiatrin och filosofin bör sammanvävas medan Jaspers inte tycker 

att de berör samma saker. Han går visserligen med på att vissa upplevelser bör räknas som 

patologiska men menar att ”psykologen eller psykiatrikern […] inte kan ge människan en 

objektiv kunskap om hennes vara och vem hon ’egentligen’ är.”24 Han utgår istället från att 

psykotiska människor lider av extrema varianter av något inneboende som alla människor bär 

runt på och inte bör definieras i termer av friskt och sjukt.25  

Gebsattels och Jaspers existensfilosofiska förståelse av psykisk sjukdom innebär enligt Ståhl 

”att inte säga något hur yttre omständigheter, sociala faktorer eller personliga erfarenheter kan 

orsaka eller bidra till uppkomsten av symtomen.”26 Varken Gebsattel eller Jaspers utgår från att 

försöka lindra lidandet eller bota det. Målet är snarare att förstå sig på det inre: ”Existensfilsofin 

strävar inte efter orsaksanalys och ger inte svar utan ställer frågor.”27 

Genom den tredje frågeställningen kommer Ståhl fram till att Gebsattels existensfilosofiska syn 

på depersonalisation är en konsekvens av hans bakgrund och intresseområden. Hon menar att 

hans kristna uppväxt påverkade honom att se ”människan som en fallen varelse som behövde 

något utanför sig självt för att bli fullständig.”28 Ståhl menar också att Gebsattel färgas av en 

 
20 Ståhl 2013, s. 44. 
21 Ståhl 2013, s. 43. 
22 Ibid. 
23 Ståhl 2013, s. 46. 
24 Ståhl 2013, s. 45. 
25 Ståhl 2013, s. 40. 
26 Ståhl 2013, s. 43. 
27 Ibid. 
28 Ståhl 2013, s. 44. 
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Heideggeriansk människosyn där ”jaget konstitueras av sin situation och sin omvärld […] – 

människan är ett bristväsen och har en överväldigande tomhet inom sig som måste fyllas i 

relation till en omvärld.”29 Också påpekar hon att hans teorier inte tycks vilja psykologisera 

tillståndet. Hans mål tycks snarare vara att visa att vissa upplevelser bara kan förklaras utifrån 

att människan ”är en varelse som aldrig kan utröna vem hon själv är”.30  

 

Analys 

Depersonalisation i Just nu är jag här 

Förfrämligande av kroppen 

I Just nu är jag här beskriver Elise vid upprepande tillfällen känslan av att inte vara ett med sin 

kropp: ”Jag blundar och försöker känna hur luften känns när jag andas in den. Jag känner hur 

kroppen fylls av tomhet och hur tiden bara går.”31 Hon försöker då känna känslan av snön som 

tränger in i hennes skor, försöker komma ihåg dagens datum, vad hon gjorde förra natten, vart 

bussen hon väntar på är på väg:  ”Jag behöver upprepa det för mig själv som en bön, för att 

känna att jag finns, att jag inte bara är ett minne eller en dröm.”32 Även sitt eget namn måste 

hon yttra gång på gång för att känna någon koppling till det: ”Namnet ekar mot väggarna. Det 

låter främmande, underligt, utomjordiskt, jag har aldrig riktigt känt igen mig i namnet.”33 Inte 

heller sitt ansikte känns som hennes eget: ”Jag ser ut som en ung kvinna men känner mig mer 

som en gammal man.”34 

I uppsatsen Jag är någon annan skriver Ståhl: ”Hos den depersonaliserade finns två jag, där 

jag jag [sic] A tvångsmässigt betraktar jag B och inte låter sig förenas i en helhet. De kan inte 

nå varandra.”35 Precis som Ståhl skriver i uppsatsen är Elise medveten om att hon är kluven i 

två delar: hon är separerad från sina identitetsmarkörer såsom sin kropp, sitt namn och sitt 

ansikte trots att hon vet att det är hennes. Det finns ingen koppling mellan hennes yttre och 

hennes inre: ”Jag skulle utan tvekan kunna göra ganska omfattande skönhetsingrepp. Ansikten 

 
29 Ibid. 
30 Ståhl 2013, s. 45. 
31 Ståhl 2017, s. 8. 
32 Ibid. 
33 Ståhl 2017, s. 35. 
34 Ståhl 2017, s. 55.  
35 Ståhl 2013, s. 31. 
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är så opersonliga, de är bara någonting man fått. Jag kan inte riktigt identifiera mig med ansiktet 

jag ser i spegeln.”36  

Ståhl återger i uppsatsen ett dagbokscitat från en av Gebsattels patienter som liknar det Elise 

beskriver. Patienten beskriver sitt tillstånd på följande vis: 

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

tidigare jag springer framför mig, nära men onåbart. Alltid har jag känslan: Jag är inte jag, jag är 

någon annan än jag – det är kluvenhetsvarats känsla.”37 

 
Både patienten som citeras ovan och Elise från Ståhls roman ser sina kroppar som något separat 

från det egna jaget, någonting som ”fylls av tomhet” eller ”förruttnar”, ett slags tomt skal. Båda 

känner även igen sina tidigare jag som någonting nära men oåtkomligt. Exempelvis tänker 

Elise: ”Plötsligt får jag känslan av att vi har tappat någon, att det är någon jag känner väl som 

fattas. Jag får ofta den känslan, av att det är någon som fanns här förut med mig som inte länge 

är kvar. Det liknar känslan av att ha glömt bort något viktigt.”38 Hon kan inte sätta fingret på 

vad det är hon glömt eller varför det känns så, men en del av henne tycks saknas. Denna del 

skulle kunna tolkas vara hennes förflutna, som det ”tidigare jag” som ”springer framför” 

patienten i dagbokscitatet ovan. Både Elise och patienten befinner sig i insidan av en kropp som 

inte känns som deras egen.   

 
Perceptionsförmåga 

Denna typ av bortkoppling från kroppen beskrivs av Ståhl i uppsatsen som en rubbning av 

verkligheten i den depersonalisationsdrabbades perceptionsförmåga: 

 
Jaspers betvivlar inte patienternas omdömesförmåga, de är medvetna om att marken finns där, 

men känslan av att den inte finns där är så stark att de måste stampa på den för att undersöka om 

den är där. Saker och ting framträder som så nya och obekanta att patienterna måste uttala deras 

namn för att försäkra sig om att de är verkliga.39 

 
Detta liknar de erfarenheter Elise beskriver: hon måste upprepa vad hon gör för att känna att 

det inte är ”ett minne eller en dröm”. Hon måste även säga sitt namn och se på sitt ansikte för 

 
36 Ståhl 2017, s. 187. 
37 Ståhl 2013, s. 24. 
38 Ståhl 2017, s. 25. 
39 Ståhl 2013, s. 27. 
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att känna att de hör ihop. För att förankra sig i sin egen kropp letar hon efter bevis utanför sig 

för att finna stabilitet. Detta då hon inte litar på sin egen förmåga att avgöra vad som är verkligt 

eller inte. Denna tendens att upprepa saker för att göra dem verkliga skriver Ståhl vidare om i 

sin uppsats genom att lyfta ett citat från psykiatriforskarna Nick Medford och Mauricio Sierra: 

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

me, then who am I?’, ‘How can things be real but seem not real?’ Such thoughts tend to be circular 

and fruitless, and may also become repetitive and intrusive.”40 

 
Trots att Elise inte kommer fram till något nytt genom att älta över samma tankar kan hon inte 

låta bli att fortsätta. De overklighetskänslor hon upplever har ingen entydig orsak och gör sig 

påminda slumpmässigt i hennes vardag. Detta leder till att existentiella frågor alltid ligger nära 

tillhands hos Elise. En dag när hon är ute på stan och handlar smink kommer känslan från 

ingenstans: ”Världen känns så långt borta, vet inte vilket år eller dag det är. Jag stirrar in i 

Natalie Portmans ansikte på Dior-reklamen, på bilderna är livet så rent, i verkligheten är det så 

smutsigt.”41 Elise tycks här helt tappa förmågan att avgöra vad hon upplever. Hon vet att 

världen är likadan som den tidigare varit men hennes perception av den har förändrats. 

 
Verklighet och fiktion 

Kontrasten mellan verklighet och fiktion är även någonting som Elise har stora problem att 

skilja mellan. Som hon säger i citatet över tycks livet i bilderna se rent ut medan verkligheten 

är smutsig. Dessa tankar blir precis som Medford och Sierra beskriver just repetitiva och 

påträngande. Också frågan som de tar upp, ”how can things be real but seem not real?” skulle i 

Elise fall likaväl kunna arrangeras om till: ”Hur kan saker som inte är verkliga, uppfattas 

verkliga?” Detta då det i hennes värld är verkligheten som tycks vara det främmande medan 

fiktionen är på riktigt: ”Situationer känns aldrig intressanta eller verkliga förrän jag ser tillbaka 

på dem i efterhand och skriver om dem. Allt som händer före texten är bara förberedelser.”42 

För henne blir någonting inte verkligt förrän hon genom skrivande kan skapa ett kausalt band 

mellan händelserna och på så vis skapa ett narrativ som ger hennes erfarenheter mening. Detta 

kan man se exempelvis i hennes tankar kring tv-serier: 

 

 
40 Ståhl 2013, s. 19. 
41 Ståhl 2017, s. 107. 
42 Ståhl 2017, s. 207. 
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Tv-serierna är mycket bättre än livet. Huvudpersonerna är alltid lättare att sympatisera med än den 

egna personen. Det är händelserikt, och om någon oroar sig för något har det alltid en yttre orsak. 

Det finns alltid ett uppdrag, ett öde, en övergripande mening. Det finns ingen som inte vet vad den 

ska göra av sig själv. De har sina roller.43 

 
Till skillnad från tv-serier är hennes egen vardag opålitlig och har ingen övergripande mening. 

Hon kan närsomhelst bli utkastad från sin lägenhet, närsomhelst bli inkallad till att jobba via 

sitt bemanningsföretag och närsomhelst bli övergiven. Lättare blir det då att fly in i 

fiktionsvärldar.  

 
Bildspråk av alienation 

Också genom att skriva försöker hon få kontroll över sina intryck. Hon använder sig av ett 

målande språk som konkretiserar det förfrämligande som hon känner inför omvärlden. En 

känsla som hon förkroppsligar beskrivs exempelvis så här: ”Det är något som håller på att växa 

ut ur mitt bröst, en svulst under bröstbenet. Den ansätter alla organ, hjärnan mjuknar och 

tankarna tröstar mig inte, musklerna förtvinar”.44 En annan gång beskrivs en känsla som: ”Det 

är jobbigt att sitta upp, jag har ont i ryggen, jag vill ligga ned eller upplösas i musiken i ett svalt 

underjordiskt rum där det är så mörkt att man inte kan se varandra i ögonen.”45 Båda gångerna 

skildras hennes förfrämligande känslor till omgivningen genom en fysisk förnimmelse som 

beskrivs på ett abstrakt plan. Det är egentligen ingenting som håller på att växa ut ur hennes 

bröst och inte heller är det ryggsmärtan som får henne att vilja ligga ner. Svulsten i bröstet 

dyker upp i och med att Victor avfärdar att träffas och ryggsmärtan kommer medan hon sitter 

på en tråkig dejt. I första fallet är det en känsla av besvikelse som tar form i något fysiskt, i det 

andra ett missnöje över att behöva spela ett socialt spel. Detta kan jämföras med hur 

depersonalisationsdrabbade beskrivs uttrycka overklighetskänslor genom liknande bildspråk i 

Ståhls magisteruppsats:  

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

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

skildrar allt i bilder.46 
 
Utöver de kroppsliga beskrivningar som Elise använder sig av återkommer en rymdmetaforik 

när hon ser på sin existens: ”Jag känner benen röra sig men det är inte jag som går, det är bara 

 
43 Ståhl 2017, s. 208. 
44 Ståhl 2017, s. 97. 
45 Ståhl 2017, s. 20. 
46 Ståhl 2013, s. 28. 
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en slumpmässig person som går längs en gata på ett klot som svävar omkring ute i en iskall och 

likgiltig världsrymd”47 och ”jag är en varelse som kryper omkring ovanpå ett klot som 

cirkulerar planlöst ute i ett universum som är enormt och kanske till och med oändligt.”48 Hon 

erkänner också för Victor att hon inte tycker om havet för att det påminner on rymden och att 

hon är rädd för rymden.49 Ståhl skriver om ett likande bildspråk hos de 

depersonalisationsdrabbade i magisteruppsatsen: ”Patienten är medveten om att världen finns 

där – den visar sig bara inte för henne, den känns som ett tomrum, ett vakuum.”50 När Elise ser 

på sitt liv påminner det om just ett vakuum: det finns varken en början eller ett slut och allt är 

meningslöst.  

 
Påträngande existentiella tankar 

Denna tankebana hos Elise skulle alltså, i min mening, kunna kopplas till den 

existensfilosofiska tradition som Ståhl menar ligger till grund för Jaspers och Gebsattels 

förståelse av depersonalisationsproblematiken. Ståhl lyfter i uppsatsen fram ett citat från 

psykiatrikern Daphne Simeon och författaren Jeffery Abugel: ”Depersonalized people don’t 

have to study philosophy to know about existential angst, they feel it, in a way not imaginable 

for most intellectuals.”51 Trots att Elise inte tänker på sin existentiella ångest i relation till 

akademisk filosofi eller någon särskild filosofisk tradition tycks ändå hennes problematik ha 

många beröringspunkter med den existentiella problematik Gebsattel och Jaspers ansåg att 

depersonalisationspatienter brottades med. Trots att Elise inte är insatt i denna diskussion lever 

hon med liknande tankar och frågor i bakhuvudet. Hon kommer dock aldrig fram till något svar. 

Hon reflekterar själv över sitt ältande på följande vis: ”När jag var yngre trodde jag att om jag 

tänkte tillräckligt länge skulle jag nog kunna komma på vad det var för fel. Jag har alltid trott 

att texten ska rädda mig, men den leder bara tillbaka in i mig själv.”52  

Vad som tycks gro inom Elise är en vilja att föra en filosofisk diskussion kring sina existentiella 

problem. Hon kommer ingenvart genom att hålla det inom sig men hon lyckas inte heller dela 

med sig av dem. Genom att skriva tycks hon kunna få utlopp för denna diskussionströst om sitt 

mående, men det verkar inte räcka. Istället använder hon sig av andra sätt att bli av med sina 

ångest- och overklighetssymtom. Hon ser vid ett tillfälle ett par unga tjejer vid 

 
47 Ståhl 2017, s. 203. 
48 Ståhl 2017, s. 79. 
49 Ståhl 2017, s. 126. 
50 Ståhl 2013, s. 28. 
51 Ståhl 2013, s. 19. 
52 Ståhl 2017, s. 39. 
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tunnelbaneingången och tänker: ”Jag missade de där åren, jag var för orolig och fixerad vid 

mitt eget inre liv. Ikväll ska jag ta igen de åren. Ett ögonblick känner jag mig exakt som de, 

som om livet inte börjat ännu.”53 Elise har tröttnat på att ständigt känna sig vilsen i sig själv och 

sin existens och vill nu istället bara rymma. Detta skulle kunna ses som en anledning till de 

depersonalisationssymtom som hon har då hon stänger av delar av sin självmedvetenhet. 

Snarare än att känna efter väljer hon att helt koppla bort sig från sin kropp och dissociera. 

I och med att hon inte finner svar på varför dessa känslor förföljer henne uppstår en uppgivenhet 

inom henne. Snarare än att fortsätta leta efter anledningen till dessa känslor ser Elise sig som 

ett med dem. Hon resonerar att: ”jag har depressionen i ryggmärgen, fick ångesten i 

fostervattnet”.54 Detta är inte helt olikt ett litterärt exempel på en depersonalisationsskildring 

som Ståhl tar upp i sin uppsats, nämligen Jean-Paul Sartres Äcklet (1938): 

  
[Antoine Roquentin (huvudpersonen)] känner inte igen sitt eget ansikte i spegeln och får något vi 

idag skulle beskriva som panikångestattacker och overklighetskänslor då han inte känner igen de 

vardagliga tingen omkring sig. Sartre definierar upplevelser av den typ som ”Äcklet”, och kommer 

till slutsatsen att ”det är inte längre vare sig en sjukdom eller ett hostanfall, det är jag.”55 

 
På samma sätt som Sartre sig själv som ett med sitt tillstånd, gör även Elise det. Sjukdomen har 

blivit en del av henne, någonting som hon identifierar sig med. Men också går det att läsa in att 

hon ser på sitt tillstånd som något oundvikligt. Redan som ett foster fick hon anlag till ångest: 

det hon är med om är någonting inbyggt som inte går att lösa. Lättare kan det då tyckas vara att 

helt koppla bort från det inre. 

 
Identitet 

Ytterligare en aspekt av Elises mående som kan liknas vid depersonalisation är känslan att vara 

föränderlig. Mycket av den problematik som Elise går igenom kan kopplas tillbaka till en 

inneboende känsla av att hon inte är en enhetlig person, utan en främling för både omvärlden 

och sig själv. I sin magisteruppsats skriver Ståhl följande: 

 

 
53 Ståhl 2017, s. 242. 
54 Ståhl 2017, s. 182. 
55 Ståhl 2013, s. 19. 
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Jaspers kopplar ihop personmedvetenheten med minnet – depersonalisationsfenomen är nämligen 

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

tänkbart speglar en syn på subjektivitet där minnet skapar identitet.56 

 
Elise har också hon stora problem att känna sig ett med sitt förflutna och sin framtid: ”Jag 

känner ofta att nuet inte hänger ihop med framtiden utan mer är som ett [sic] slags grop man 

kryper omkring i.”57 Hon förundras också över Victors tidsuppfattning och stabila identitet och 

tycker att den är omöjlig att relatera till: ”Jag kan inte föreställa mig vem jag är på söndag nästa 

vecka. Det skulle kunna ha dykt upp något som förändrat allt.”58 Precis som hon beskriver det 

själv tycks hennes personlighet inte vara förankrad i tidigare livserfarenheter, utan kan 

närsomhelst ta ny form.  

Detta kommer även till uttryck i hennes relation till sanningen. Ofta säger hon saker som hon 

inte menar eller som inte stämmer. När det sker resonerar hon inte vidare utöver att: ”det känns 

väldigt sant när jag säger det”59 och ”[n]är han ler mot mig känner jag att det jag säger är sant.”60 

Sanningen som sådan är inte intressant för henne. Snarare agerar lögnerna som en väg ut från 

henne själv och ger henne en chans att bli någon annan. Men hennes relationer påverkas desto 

mer: när Elise träffar Victors föräldrar frågar de hur det går för henne att bli psykolog, någonting 

hon nämnt att hon vill bli för Victor vid upprepade tillfällen. På bussresan hem frågar hon varför 

han ljög och han svarar: ”Du sa det i början när vi träffades. Jag tyckte det lät bra.”61 När Elise 

säger att hon ”nog bara sa så” frågar han om hon ofta ljuger för honom. ”Jag ljög inte, det var 

sant just då” blir hennes svar.62 

Trots att hon inte kan förmå sig att sluta ljuga framkommer det att hon trots allt skäms över sitt 

beteende. Vid ett tillfälle drömmer hon att Victor ska bli ihop med någon annan och lämna 

henne och att ”jag skulle aldrig behöva berätta om allt jag ljugit om.”63 Och när Victor i slutet 

av deras relation ifrågasätter hennes lögner säger Elise att hon inte minns att hon sagt något av 

det. Han svarar då att han inte vet vilka av hennes berättelser han kan tro på och han frågar om 

hon vet det själv, någonting som tar hårt på henne.64  

 
56 Ståhl 2013, s. 30. 
57 Ståhl 2017, s. 199. 
58 Ståhl 2017, s. 169. 
59 Ståhl 2017, s. 84. 
60 Ståhl 2017, s. 88. 
61 Ståhl 2017, s. 161. 
62 Ibid. 
63 Ståhl 2017, s. 236. 
64 Ståhl 2017, s. 271. 
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Dessa obehagskänslor av att vara knuten till sitt förflutna är någonting som Elise även har svårt 

att hantera på andra ställen i sin vardag. I sin uppsats skriver Ståhl att ”Gebsattel menar […] att 

depersonalisation är en brist på känslan av att ha möjlighet att förändra sig själv, en hämning 

av blivandet.”65  

Elises problematik tycks bli värre när hon är fast i någonting som knyter henne till en 

enhetlighet. Detta syns en bit in i hennes förhållande med Victor när hon inte längre känner 

igen hans ansikte när de sitter mittemot varandra och äter: ”Det blir så när man vänjer sig för 

mycket vid något. Det nära blir alltid främmande till slut.”66 Genom att ha blivit en etablerad 

del av ett förhållande har hon tappat möjligheter att bli någon annan. När detta sker börjar hon 

sukta efter andra än Victor. Dessa män representerar inte nödvändigtvis bara tanken på ett nytt 

förhållande, utan också möjliga versioner av henne själv som hon skulle kunna bli. Hon 

erkänner själv även att hon ser på andra som en väg ut ur sig själv:  

 
Jag minns när jag var yngre, det var annorlunda då. Jag kunde hoppas på någon, hoppas och 

föreställa mig hur det skulle bli med honom, det var en blandning av upprymdhet och rädsla. Jag 

trodde alltid att någon skulle komma till mig med ett helt nytt liv.67 

 
Hon tror själv att detta är ett beteende hon lämnat bakom sig, men hennes handlingar pekar på 

att det fortfarande sker. Hur detta gestaltas litterärt kommer jag återkomma till i analysdelen 

”Depersonalisation i litterär form”.  

Sammanfattningsvis menar jag att alla dessa anförda likheter ovan, mellan Elises 

livsproblematik och Ståhls förståelse av depersonalisation i magisteruppsatsen, visar att det går 

att argumentera för att romanen Just nu är jag här legitimt kan tolkas som en 

depersonalisationsgestaltning. Precis som depersonalisationspatienterna som Ståhl beskriver i 

uppsatsen lider Elise av följande symtom: känslor av förfrämligande av sin kropp, en rubbad 

perceptionsförmåga, svårigheter att skilja verklighet från fiktion, repetitiva och påträngande 

existentiella tankar, ett förkroppsligande bildspråk av alienation, svårigheter att känna sig ett 

med sitt förflutna samt en upplevd instabil identitet.  

  

 
65 Ståhl 2013, s. 30. 
66 Ståhl 2017, s. 164. 
67 Ståhl 2017, s. 176. 
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Skärningspunkt av psykiatri och filosofi  

Härnäst blir det intressant att se om fokus i Ståhls uppsats kring skärningspunkten filosofi och 

psykiatri också är relevant för förståelsen av romanen. För att undersöka detta kommer jag att 

sammanställa olika element i romanen som styrker antingen en psykiatrisk eller en filosofisk 

läsning. Därefter tillkommer en diskussion om hur romanen kan läsas i relation till Ståhls 

uppsats i detta avseende.  

 
Psykiatrisk läsning av Elises depersonalisationsproblematik 

Det kanske främsta argumentet för att Elises tillstånd bör ses som patologiskt är det faktum att 

hon sedan länge varit i kontakt med psykiatrin. Hon har genom denna kontakt fått 

antidepressiva tabletter utskrivna av en läkare som har gjort en professionell bedömning av 

hennes psykiska tillstånd. Vilken diagnos hon fått framkommer inte, men hon besöker vid ett 

tillfälle i romanen en ny psykiatriker. Han säger då att hon lider av ”[p]sykisk sårbarhet… 

kemisk obalans…” och skriver ut en ny typ av antidepressiva tabletter till henne.68 Trots att hon 

inte får sin problematik utförligt förklarad tyder medicineringen på att det trots allt rör sig som 

ett patologiskt bekymmer.  

Men tabletter tycks inte hjälpa, utan kanske till och med bidrar till delar av hennes besvär. Hon 

menar att tabletterna kanske dämpar hennes känslomässiga förmåga snarare än att hjälpa henne 

bli bättre: ”Jag har svårt att känna något innerligt. Det beror kanske på att jag ätit antidepressiva 

tabletter, eller dissociativa droger som jag tog förra sommaren, eller kanske på all skärmtid.”69 

Också reflekterar hon över sitt narkotikaanvändande som en möjlig anledning till hennes trasiga 

tillstånd, men det skulle även kunna tolkas som en form av självmedicinering. När de 

antidepressiva tabletterna som blivit utskrivna till henne inte lindrar syndromen vänder hon sig 

istället till andra droger. Ett exempel på detta är när hon i början av romanen ska på en dejt med 

en kille från Tinder. Hon vill då:  

 
[A]lltid vara här, i en ny bar en tidig kväll, med en ny kjol från H&M som inte blivit noppig än, 

en svag doft av blommor och ceder, hungern värkande i kroppen, tom och ren, alkoholens första 

morgonljus genom nervsystemet, jag vill alltid vara i den första berusningens sömndruckna, 

omtumlande värme.70  

 

 
68 Ståhl 2017, s. 209. 
69 Ståhl 2017, s. 188. 
70 Ståhl 2017, s. 19. 
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Det som beskrivs är påtagliga fenomen: ett ställe, kjolens textur, dofter, känslan i kroppen. 

Genom att dricka alkohol tycks Elise kunna stänga av de tankar som vanligtvis tar upp plats 

och istället fokusera på nuet. Hon blir på så sätt förankrad i sin kropp och sin omgivning på ett 

sätt hon vanligtvis inte är. Alkoholen tycks agera som ett bättre alternativ för att lindra hennes 

depersonalisationssymtom än hennes riktiga medicin; detta ett vanligt beteende hos människor 

med obehandlad psykisk ohälsa. 

Förutom alkohol tar hon även sömntabletter, ofta i syfte att dissociera från jobbiga situationer. 

En sådan jobbig situation är sexuella möten. Egentligen är Elise inte särskilt intresserad av sex: 

för henne är det ett bra tillfälle att ”fundera över sin ekonomi, räkna kalorierna i maten man ätit 

under dagen eller formulera nästa statusuppdatering på Facebook”71 eller att följa en spricka i 

taket med blicken.72 Männen hon träffar är inte heller några hon känner sig speciellt attraherad 

av. Hon beskriver två olika män som hon träffar i början av romanen: ”Han ser normal ut, 

generisk”73 samt ”[i] lysrörsskenet ser han gammal ut. Ögonen är rödsprängda. Han är kortare 

än jag. På bilderna såg han allvarlig ut, nu ler han. Det är inte klädsamt.”74  

Vad hon egentligen vill få ut av denna närhet med dessa män är att ”ha dem i bakgrunden, några 

som pratar i rummet bredvid när man somnar, ljud man känner igen.”75 Det handlar på så vis 

inte om något sexuellt begär, utan en vilja att slippa vara ensam med sina egna tankar. Som 

Jonsson resonerar i sin kandidatuppsats tycks Elise använda sitt sexuella kapital för att fly 

undan sig själv snarare än för att tillfredsställa ett begär.76 Denna tendens att medvetet ge sig in 

i obekväma situationer skulle kunna ses som ett slags självskadebeteende, också det något som 

ofta förekommer hos människor med obehandlade psykiska besvär. 

Det faktum att Elise inte tycks relatera till andra människor på ett hälsosamt sätt är även något 

som skulle kunna ses ur ett psykiatriskt perspektiv. Ståhl skriver i uppsatsen om känslan att 

markant skilja sig från resten av mänskligheten hos depersonalisationsdrabbade:  

 
De som drabbas av förfrämligandet av den sinnliga världen är medvetna om att världen inte har 

förändrats: de kan enligt Jaspers se, höra och känna skarpt och distinkt, men de känner det som att 

allt vore annorlunda för dem.77  

 
71 Ståhl 2017, s. 175. 
72 Ståhl 2017, s. 215. 
73 Ståhl 2017, s. 20. 
74 Ståhl 2017, s. 29. 
75 Ståhl 2017, s. 21. 
76 Jonsson 2018, s. 18. 
77 Ståhl 2013, s. 28. 
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Det handlar enligt Jaspers om en perceptionsstörning som han klassar som ett patologiskt 

problem. Detta känner vi igen hos Elise inte bara genom hennes eget ifrågasättande av sin 

perceptionsförmåga, utan också av omgivningen som tycks säga emot henne: ”’Den här ullen 

sticks lite’, säger jag. ’Det är omöjligt, det är hundra procent merinoull.’”78  

Ståhl skriver vidare om perceptionsproblematiken i uppsatsen: ”Psykiatrikern och forskaren 

Mauricio Sierra konstaterar att störningen ofta ackompanjeras av klagomål om att livet känns 

som ett skådespel där man bara är betraktare.”79 Elise ser det på liknande sätt:  

 
Det skulle vara skönt att slippa allt prat som alltid måste föregå ett förhållande, frågorna om 

familjen, uppväxten och värderingarna. Svaren säger aldrig något om vem man är, det känns alltid 

som jag ljuger hur sant jag än försöker svara. Ju mer jag anstränger mig för att vara mig själv, 

desto mer känns det som skådespel.80 

 
Filosofisk läsning av Elises depersonalisationsproblematik 

Om man istället väljer att se på Elises problematik som filosofisk blir andra aspekter av 

romanen intressanta att lyfta. En av dessa aspekter är just hennes indirekta dragning till filosofi. 

Denna dragning är alltså inte helt självklar för Elise själv men är konstant i hennes sökande 

efter mening i tillvaron. 

Elise studerar exempelvis konstvetenskap; ett akademiskt ämne som jobbar med tolkningar i 

förhållande till idéströmningar. Just idéströmningar och filosofiska traditioner tycks på många 

sätt vara dragningen som hon känner till ämnet. Exempelvis är det få gånger undervisningen 

återges eller omtalas i romanen men då det sker ligger fokus på teoretiska inriktningar och 

förståelseformer snarare än konst. Ett exempel på detta är när både Victor och Elise framför 

varsin presentation inför kursgruppen. Det framkommer inte vad någon av dem presenterar men 

Victors humoristiska kommentar ”’[d]et är poststrukturalismens fel’” återberättas trots att Elise 

inte förstår vad han menar.81  

Det är också i det akademiska sammanhanget Elise möter de två män som hon inleder intima 

relationer med under romanen: Victor och Arvid. Dessa båda utmärker sig som intelligenta och 

intellektuella personer, vilket Elise dras till. När Victor framför sin tidigare nämnda 

 
78 Ståhl 2017, s. 226. 
79 Ståhl 2013, s. 14. 
80 Ståhl 2017, s. 71. 
81 Ståhl 2017, s. 43. 
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presentation reflekterar hon över att han står ”helt stilla och pratar med långsam, tydlig röst” 

och efteråt när Arvid ställer frågor ”tänker [han] efter länge och broderar ut svaren […] som att 

han redan förutsatt frågorna.”82 Han är duktig och pedagogisk i kontrast av Elise som under sin 

egen presentation får avbryta mitt i för att hon är dåligt förberedd.83 

Arvid är även han någon som Elise ser upp till. Han är inte bara hennes lärare, utan även en 

respekterad författare. Hans nyaste roman beskrivs av Victor som ”Beckettsk”; ett tecken på att 

Arvid, precis som Elise, intresserar sig för existentiella frågor.84 Den respekt som Victor visar 

Arvid återgäldas även. Första gången Arvid håller föreläsning för klassen säger han till Victor 

att dennes c-uppsats om filosofen Jacques Rancière var bra och detta ”med en vänlighet i rösten 

[Elise] aldrig hört honom visa någon annan.”85  

Typen som Elise dras till skulle alltså kunna summeras som kulturella män inom den 

akademiska världen. Hon tycks sukta efter en intellektuell människa att samtala med om 

existentiella frågor. Detta kanske för att närma sig en filosofisk förklaring till hennes 

depersonalisationssymtom: hon vill finna universella sanningar om mänskligheten och förstå 

sin egen dödlighet bättre. En rimlig tolkning är alltså att hon betraktar dessa män som en väg 

in i den filosofiska sfären. Att närma sig denna sfär på egen hand är någonting som inte tycks 

för henne vara ett alternativ: hon måste genom någon annan tillåtas vara en del av den världen. 

Elise är exempelvis själv inte tillräckligt motiverad för att prestera väl på kursen utan måste ha 

Victors hjälp. Och snarare än att läsa på om Hegel själv önskar hon att hon hade Victors ”hårda 

klara tankar” om honom.86  

Det tycks alltså finnas en rädsla hos Elise att närma sig filosofin på riktigt och på egen hand. 

Precis som hon ser på andra människor som ett sätt att byta identitet tycks hon se dessa män 

som ett sätt att erövra filosofisk insikt. Men samtidigt som hon drömmer om att besitta Victors 

kunskap växer en illvilja mot honom fram inom henne. När han säger att han studerat filosofi i 

London reagerar hon på följande vis: ”Plötsligt känner jag hur jag hatar honom för att hans liv 

är så lätt och att han inte vet om det.”87 Detta skulle kunna tolkas som att Elise ser att Victor 

inte behöver applicera sin kunskap i vardagen. Filosofiskt grubblande är för honom en rent 

 
82 Ståhl 2017, s. 43. 
83 Ibid. 
84 Ståhl 2017, s. 31. 
85 Ståhl 2017, s. 33. 
86 Ståhl 2017, s. 45. 
87 Ståhl 2017, s. 72. 
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akademisk aktivitet medan Elises tankar är repetitiva och påträngande och påverkar alla delar 

av hennes liv.  

Vid ett tillfälle försöker hon ställa en filosofisk fråga till honom när de håller på att somna: 

”Kan det verkligen vara så att livet bara fortsätter och fortsätter och sedan tar slut?” Han svarar 

då: ”Mhm, jag vet inte, kära du. Vi kan väl prata om det imorgon.”88 Men det blir ingen 

diskussion dagen därpå och frågan förblir obesvarad. Elise försöker igen att starta en filosofisk 

och existentiell dialog mot slutet av romanen, denna gång med Arvid: ”Ska det bara vara så 

här? Man kastas ut här på jorden, det är oförklarligt, sedan bara fortsätter det, det bara fortsätter, 

sedan tar det slut?” Arvids respons är också den föga imponerande: ”Du vänjer dig.”89 De 

gånger Elise i romanen vågar yttra filosofiska frågor till någon annan för att inleda ett allvarligt 

samtal kring sin existentiella ångest avvisas hon. Arvid säger senare under samma samtal: ”Jag 

tror inte du är en ung kvinna. Du är en flera tusen år gammal demon som bosatt sig i en ung 

kvinnas kropp.”90 Även detta blir ett slags avvisande. Elise vill genom Arvid föra en dialog som 

kan hjälpa henne nå en filosofisk förståelse av sin egen mänsklighet. Istället säger han det hon 

fruktar om sig själv: att hon är markant annorlunda och inte hör hemma i sin kropp. 

I Ståhls uppsats finner vi följande citat: ”[d]epersonalized people don’t have to study 

philosophy to know about existential angst, they feel it, in a way not imaginable for most 

intellectuals”.91 Dessa ord kunde lika gärna användas för att konstastera Elises levda 

existentiella filosoferande med Victors och Arvid akademiska. De är båda duktiga inom sina 

områden och borde teoretiskt sätt kunna agera som goda filosofiska samtalspartners till henne. 

Men de tycks inte leva med problemen som de tänker på. För dem handlar det om en abstrakt 

kunskap som verkar förbli separat från det vardagliga livet medan det för Elise påverkar alla 

delar av hennes liv. 

Ytterligare ett tecken på att Elises bekymmer kan ses som filosofiska är hennes relation till den 

gamla bästa vännen Sofia. Namnet betyder på grekiska kunskap och är en väsentlig del i 

definitionen av filosofi. Enligt Nationalencyklopedin kommer den svenska termen filosofi av 

det grekiska philosophi’a där phi’los betyder vän och sophi’a kunskap och vetande.92 Filosofen 

skulle därmed kunna beskrivas som vän med Sofia. I detta fall skulle i så fall Elises vänskap 

 
88 Ståhl 2017, s. 125. 
89 Ståhl 2017, s. 265. 
90 Ståhl 2017, s. 266. 
91 Ståhl 2013, s. 19. 
92 Nationalencyklopedin, filosofi, Tillgänglig: 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/filosofi> (hämtad 2019-12-31). 
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peka på att det är hon som är filosofen. Att använda ett sådant tydligt namn på Elises bästa vän 

tycks vara ett litterärt grepp för att stärka läsningen av Elises koppling till filosofin. 

 
Skärningspunkten 

Eftersom det tycks finnas belägg för såväl en psykiatrisk som en filosofisk läsning står det inte 

klart vilken av disciplinerna som bäst kan förklara Elises depersonalisationsproblematik i 

romanen. Romanen tycks inte heller vara intresserad av att ge en ensidig framställning av 

hennes problem utan öppnar sig för både psykiatrisk och filosofisk tolkning. Ambivalensen i 

hennes tillstånd tycks alltså viktig. 

Att Elise skulle lida av någon typ av patologiskt bekymmer stärks av att hon fått recept utskrivet 

och får psykiatrisk vård. Men genom att läsaren inte får reda på hennes diagnos blir det svårt 

att avgöra om anledningen till att medicineringen inte fungerar beror på att hon är 

feldiagnoserad eller att det helt enkelt inte rör sig om en psykiatrisk problematik. Elise själv har 

tidigare haft förtroende till psykiatrisk vård som lösning på hennes problematik:  

 
När jag var i tjugoårsåldern fanns det alltid någon äldre man som ville lyssna på mig. Vårdköerna 

i Stockholm är så långa, man väntar i månader på att psykologen man står i kö till ska höra av sig. 

Man behöver bara någon som lyssnar medan man väntar på psykologen.93  

 
Men hennes syn har sedan dess ändrats. En konversation som hon har med Victor lyder: ”’Det 

måste finnas något slags terapi för dig.’ Jag snyftar till. ’Nej, jag är terapiresistent.’”94  

Elise ser sig själv snarare som fundamentalt felkonstruerad inombords: en uppfattning som 

skulle jämföras med den filosofiska traditionen som Ståhl presenterar i och med Gebsattel där 

människan uppfattas som en förfallen varelse som bär runt på en inneboende tomhet.95 Även 

Jaspers menar, enligt Ståhl, att det inte finns några sjuka och friska människor utan att det 

istället handlar om olika källor till möjligheter: ”Den abnormala upplevelsen är ofta en 

manifestation av en mänsklig angelägenhet.”96  

Elise tycks trots sin upplevda felkonstruktion ändå hålla med om att hennes upplevelser inte 

bör ses som felaktiga. Detta syns när hon säger till Victor att det inte finns någon objektiv 

verklighet efter att han sagt att hon är ”objektivt vacker”.97 Hon tycks därmed omfamna sitt 

 
93 Ståhl 2017, s. 55. 
94 Ståhl 2017, s. 170. 
95 Ståhl 2013, s. 37. 
96 Ståhl 2013, s. 38. 
97 Ståhl 2017, s. 219. 
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tillstånd genom att se på världen som subjektiv: det är nödvändigtvis inte fel på henne, utan 

bara att hon har en annan världsbild än andra. Detta liknar även Jaspers tanke om att det ”inte 

går att tala om en ’sjuk’ person inom psykiatrin” som Ståhl tar upp i uppsatsen.98 Han menar 

att alla människor bär runt på samma demoniska essens, om än nedtryckt i form, medan det för 

psykotiska människor är någonting som kommer till uttryck.99 Alltså skulle Elise kanske inte 

skilja sig lika markant från andra människor som både hon och omgivningen tycks tro. Hon 

råkar bara befinna sig på mer extrem sida av spektrumet där ångesten kommer till uttryck. 

Men trots att hon själv ser det på detta sätt blir det även intressant att utgå från ett utomstående 

perspektiv av hennes problematik. Mestadelen av sin tid spenderar hon med Victor som 

genomgående försöker hjälpa henne må bättre. Han är filosofiskt kunnig och bör kanske på så 

vis ha tillräckligt med kunskap för att hjälpa henne lätta på sin existentiella ångest. Men han 

tycks bara kunna se Elises tillstånd som någonting patologiskt i psykiatrisk mening. Hennes 

grubblande är enligt honom inte normalt och kan inte hjälpas med en filosofisk dialog. Han 

anser att psykiatrisk behandling borde bota hennes symtom trots att det tidigare inte fungerat 

för henne.  

Hans misstro till en filosofisk lösning skulle kunna läsas på två olika sätt. Å ena sidan kan det 

tolkas som ytterligare ett bevis att hans intresse inte sträcker sig längre än akademisk teori och 

att han är bortkopplad från filosofiska problem hos vanliga människor. Å andra sidan skulle det 

kunna tolkas som att Elises bekymmer inte endast är av den filosofiska arten. Victors kunskap 

och hans intima relation med Elise skulle kunna tyda på att han tydligt ser att hennes 

problematik är patologisk. Återigen tycks romanen inte vilja erbjuda ett klartydligt svar utan 

snarare presentera ambivalens. 

Det finns alltså inga entydiga svar om Elises depersonalisationstillstånd bör förstås som en 

psykiatrisk eller filosofisk problematik. Detta ligger också helt i linje med Ståhls presentation 

av Gebsattel och Jaspers förståelse av depersonalisation som ett ambivalent fenomen i detta 

avseende. Romanen tycks alltså, precis som Ståhls uppsats, uppfatta depersonalisation som ett 

fenomen som måste förstås just i skärningspunkten mellan filosofi och psykiatri. 

 
Depersonalisation i litterär form  

Vid detta skede av uppsatsen hoppas jag ha etablerat att Elises problematik bör ses som 

depersonalisation och läsas i skärningspunkten av filosofi och psykiatri. Härnäst blir det 

 
98 Ståhl 2013, s. 38. 
99 Ståhl 2013, s. 40. 
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intressant att se hur romanen arbetar för att gestalta denna depersonalisationsproblematik 

litterärt. 

För att gestalta depersonalisation används ett antal olika litterära grepp som bidrar till att 

försätta läsaren i ett tillstånd som på sätt och vis liknar Elises eget. Det vill väga, liksom Elise 

befinner sig i ett tillstånd av tvivel beträffande vad som är verkligt och vad som är fantasi, så 

ställs läsaren kontinuerligt inför tvivel beträffande vad i Elises självframställning som går att 

lita på som sant och vad som är fabricerat. Ett exempel är hur det i romanen aldrig skrivs ut vad 

Elise lider av för sjukdom. De symtom hon har förklaras aldrig med en klar diagnos och det blir 

omöjligt att läsa hennes problematik utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv där trauman och 

livserfarenheter analyseras. Detta främst för att inte tillräckligt nämns för att skapa en enhetlig 

bild om vem Elise är eller vad hon varit med om. Genom att utesluta sådana detaljer bidrar 

berättarperspektivet till den ambivalens mellan psykiatri och filosofi som Ståhl undersöker i sin 

uppsats: på samma sätt som Elise har problem med att finna kopplingar mellan sina erfarenheter 

och sina symtom kan inte heller läsaren gör det. Denna ovilja att utifrån ett psykoanalytiskt 

perspektiv behandla depersonalisation förekommer även hos Jaspers och Gebsattels enligt Ståhl 

i uppsatsen:  

 
Det existensfilosofiska förståendet av psykisk sjukdom innebär för Jaspers och Gebsattel att inte 

säga något hur yttre omständigheter, sociala faktorer eller personliga erfarenheter kan orsaka 

eller bidra till uppkomsten av syndrom. Inga förslag ges på hur eller om man kan återfå den 

förlorade totalitetsrelationen, eller hur förändringar av livssituationen skulle kunna lindra 

lidandet eller bota det. En nutida psykolog kanske hade tolkat Gebsattels och Jaspers patienters 

tillstånd med hänsyn till patienternas erfarenheter, trauman och livssituation: Gebsattel 

intresserar sig mer för en universell avgrund människan alltid bär inom sig.100 

 
Avsaknaden av motsvarande detaljer i romanen skulle kunna säga spegla den ambivalens av 

symtomens uppkomst. Man kan helt enkelt inte avgöra om svaret till Elises depersonalisation 

ligger i hennes förflutna eftersom man aldrig får tillgång till det. Och det tycks alltså vara 

medvetet: romanen är inte intresserad att ge orsakssammanband för 

depersonalisationsproblematiken utan snarare att genuint gestalta känslan av den. 

Ett annat sätt som romanen jobbar för att litterärt gestalta depersonalisationsproblematik är 

metaaspekten som presenteras i slutet. Elise har under romanens gång reflekterat över att hon 

skriver och att har ett romanprojekt på sin dator. Victor går igenom dokumentet medan hon är 

 
100 Ståhl 2013, s. 43. 
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borta och konfronterar henne när hon kommer hem. Han uppfattar hennes text som en dagbok 

medan Elise menar att det endast är fiktion. Just nu är jag här skulle därmed kunna tolkas som 

en metaroman som Elise själv skrivit. Ingenting som presenterats under romanens gång kan 

därmed litas på. Är det en biografisk text som Victor tror, eller är det fiktion som Elise menar? 

Är allt påhittat eller är allt sant? Dramatiserar hon händelser annorlunda än hur de faktiskt hände 

i fiktionsvärlden? Hela läsupplevelsen vänds på så vis uppochned och läsaren ifrågasätter allt: 

inte helt olikt hur en depersonalisationsdrabbad ifrågasätter sin egen förmåga att skilja mellan 

verklighet och fiktion. 

I och med att narrativet helt ligger i Elises händer skulle läsarens situation kunna liknas vid en 

psykiatriker som lyssnar på en patient. Ståhl beskriver Jaspers metod för att förstå den 

depersonaliserade på följande sätt: 

 
Med den fenomenologiska metoden beskriver man ovanliga och avvikande psykiska fenomen 

som de är, utan förutfattade meningar. Första steget är att lyssna till vad patienten känner, vad 

som drabbar dem och vad de går igenom. Som psykiatriker måste man lägga åt sidan tolkningar, 

teorier och egna värderingar.101 

 
Genom att ge Elise tyglarna över sin egen historia fungerar berättandet inte bara som 

återgivandet av ett händelseförlopp utan ger också läsaren inblick i hennes eget psyke. Kanske 

spelar därmed inte sanningen så stor roll: Elises berättande förutsätter inte att hon är helt 

sanningsenlig i förhållande till vad som skett. Istället skapar romanen snarare förutsättningar 

för läsaren att lyssna och empatisera med den drabbade utan förutfattade meningar och egna 

tolkningar, teorier och värderingar. Det faktum att hon berättar om sina upplevelser och 

presenterar hur verkligheten ter sig för henne tycks vara viktigare än hur det korresponderar 

med verkligheten.  

Även avståndet Elise känner inför andra människor markeras litterärt. Jonsson kommer i sin 

kandidatuppsats fram till att detta gestaltas genom platta dialoger där det mesta som sägs 

egentligen tycks sakna vikt.102 Dessa korta triviala samtal skulle kunna tolkas som ett sätt att 

spegla Elises svårigheter med att känna sig ett med andra människor. Hon kan helt enkelt inte 

avgöra vad som är viktigt och vad som inte är det. 

 
101 Ståhl 2013, s. 20. 
102 Jonsson 2018, s. 12. 



 26 

Detta syns även i hur hon ser på människor i sin omgivning. Nästan ingen tilldelas hos Elise 

något särskilt djup utan tillskrivs egenskaper utifrån hypoteser om vad deras kläder säger om 

dem: ”De har dufflar, läderskor och hornbågade glasögon, vill väl se ut som intellektuella i 

Paris 1950. De är nog väldigt svaga, aldrig gjort lumpen, har inte körkort. Under de dyra 

materialen är kropparna tunna och insjunkna.”103  

Inte heller folk Elise står nära presenteras utförligt utöver deras relation till henne: det 

framkommer få – om några – detaljer om såväl familjemedlemmar, kompisar och bekanta. Ett 

exempel på detta är när Elise inleder en vänskap med en kvinna under en utekväll. De träffas 

därefter vid flertalet tillfällen under romanens gång men utöver att hennes namn är Zina, att hon 

äter antidepressiva tabletter och att hon tillfälligt jobbar på en bokhandel får läsaren inte reda 

på särskilt mycket om henne. Detta trots att Elise ser på henne som sin bästa vän.104 De träffas 

istället för att prata om Elises problem, exempelvis när hon inleder relationen med Arvid bakom 

Victors rygg.105 Detta trots att Elise tidigare sett ned på denna typ av beteende hos folk i hennes 

umgänge: ”De är bara intresserade av sig själva och sina depressioner[.]”106 Hon tycks här sakna 

självinsikt och förmåga att reflektera över sig själv och sitt beteende.  

Också jobbar romanen med litterära motiv för att gestalta depersonalisation. Ett exempel på 

detta är hur Elises törst efter nya identiteter representeras genom klädesplagg som motiv. I 

början av romanen när hon glömmer sin jacka på bussen blir hon inte ledsen, för hon kände sig 

som något ”gammalt och dött i den.”107 Istället drömmer hon om att köpa ett nytt plagg: ”Det 

skulle vara skönt att köpa något nytt snart, något som får mig att känna mig helt ny, kanske en 

kort liten jeansjacka, en sådan jag brukade ha när jag var tjugo och nyss hade kommit till 

Stockholm.”108 Vid detta skede saknar hon sitt gamla liv när allt fortfarande var nytt och 

spännande. Hon söker efter någonting att hålla fast vid och det förflutna känns mest lockande. 

När hon senare får upp ögonen för Victor köper hon en tröja som hon tänker sig att hans flickvän 

skulle ha då den matchar hans kulturella livsstil. Men snarare än att känna ett begär av att vara 

med honom tycks det snarare handla om att vara honom: ”Jag önskar att jag var Victor, önskar 

att jag gick omkring i hans lugna raka kropp och tänkte hårda, klara tankar om Hegel och Tour 

de France.”109  

 
103 Ståhl 2017, s. 13. 
104 Ståhl 2017, s. 216. 
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Senare när Elise börjat tröttna på förhållandet och de sitter på en parmiddag ser hon en liknande 

tröja på en av tjejerna: ”Jag tycker tröjan påminner mig om den jag en gång köpte för att jag 

ville att Victor skulle se mig i den. Jag har bara använt den en gång, den sitter illa på mig, får 

axlarna att se breda ut.”110 Här skulle det kunna tolkas som att identiteten hon sökt inte heller 

den passade henne. 

Men innan det går snett i förhållandet med Victor är det en annan klädstil som lockar henne. 

Hon ser ett par tjejer när hon är ute på stan: 

 
I Slussens tunnelbanenedgång står de och hukar under taket med blickarna i skärmarna. De har 

hår med utväxt, det är kanske inne nu, det ser billigt ut, vulgärt.  

 Så skönt det är att slippa följa med i absurda trender. Jag ska bara ha 

bomullskläder i neutrala färger och tidlöst snitt, aldrig mer något fult och konstigt och modernt. 

Det känns ändå gammalt snart.  

 Jag vill aldrig mer vara som de, aldrig mer stå med hungrig blick på tunnelbanan 

mitt i natten.111 

 
Tjejerna påminner henne om henne själv och hon ”minns känslan av att vänta på mikrovärmda 

kolhydrater och Tindermeddelanden”.112 De absurda trender som hon själv nyss följde 

sammanställs här med ett slags misslyckande. Identiteten hon nu eftertraktar är en tidlös elegans 

där hon slipper skämmas över att försöka att bli sedd.  

När förhållandet med Victor inte längre känns rätt drömmer hon än en gång om en ny identitet. 

Denna gång tar den form av en läderjacka som hon ser i ett skyltfönster: ”Om jag hade den på 

mig skulle jag nog känna mig tryggare, mindre oskyddad.”113 Hon får senare ögonkontakt med 

en man iklädd en liknande jacka: ”Det är något särskilt med honom, något med hans ansikte, 

det ser liksom bekant ut.”114 Det skulle kunna tolkas som att mannen sammanställs med henne 

själv, att hon ser en möjlig variant av henne i honom.  

 

 
110 Ståhl 2017, s. 234. 
111 Ståhl 2017, s. 136–137. 
112 Ibid. 
113 Ståhl 2017, s. 171. 
114 Ståhl 2017, s. 174. 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida Ståhls magisteruppsats Jag är någon 

annan kunde belysa den livsproblematik som Elise från romanen Just nu är jag här lider av. 

Den första frågeställningen löd: kan Elises livsproblematik ses som depersonalisation såsom 

detta fenomen gestaltas i Ståhls uppsats? Jag vill mena att svaret är ja. Drag hos Elise som tyder 

på att hon lider av depersonalisation är sådant som svårigheter med att känna sig ett med sin 

kropp, en oförmåga att lita på sin egen perceptionsförmåga, brister i förmågan att skilja 

verklighet och fiktion, användande av ett förkroppsligande bildspråk i beskrivandet av sin 

alienation, påträngande tankar om existentiella frågor, en tendens att dissociera, samt en 

inneboende känsla av en oenhetlig identitet. 

För att besvara den andra frågeställningen – bör i så fall även Elises problematik läsas i 

skärningspunkten mellan filosofi och psykiatri? – presenterade jag element i romanen som 

stärker en psykiatrisk eller en filosofisk läsning. Det som jag menar stärker att hennes 

bekymmer är av psykiatrisk art är hennes kontakt med psykiatrin, hennes receptlagda 

antidepressiva tabletter, hennes självmedicinering i form av narkotika, hennes 

självskadebeteende och vad som tyder på en perceptionsstörning. Det som stärker en filosofisk 

tolkning är hennes dragning till filosofiska ämnen, attraktionen till filosofiskt utövande män, 

vad jag tolkar som en törst efter existentiell dialog och symboliken av hennes bästa vän Sofias 

namn. Slutsatsen blir att det inte går att avgöra vilken av disciplinerna som väger tyngst i hennes 

problematik utan att det bör läsas i skärningspunkten. 

För att besvara den tredje och sista frågeställningen – hur gestaltas i så fall denna 

depersonalisationsproblematik i litterär form? – presenterade jag olika litterära grepp som jag 

menar används. Dessa grepp är undanhållandet av Elises tidigare erfarenheter, den sena 

presentationen av metaaspekten av romanens berättande, urvalet av dialoger, 

karaktärsbeskrivningar samt ett klädesplaggsmotiv. 

Uppsatsens slutsats är därmed att gestaltandet av fenomenet depersonalisation i Ståhls 

magisteruppsats Jag är någon annan kan användas för att belysa Elises livsproblematik i 

romanen Just nu är jag här. Jag vill även mena att romanen får ett ytterligare djup i och med 

denna tolkning. Detta då romanen utöver att vara en samtidsskildring även tycks ingå i en 

litterär tradition av det filosofiska gestaltandet av depersonalisationsupplevelser. Ståhl nämner 

själv i sin uppsats Äcklet av Jean-Paul Sartre som en roman som gestaltar depersonalisation och 

Just nu är jag här tycks på många sätt följa i dess fotspår. Ståhls roman skulle därmed kunna 
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ses som en uppdatering av gestaltandet av denna mentala problematik där det nu handlar om en 

kvinnlig protagonist i ett samhälle som ser tämligen annorlunda ut, inte minst genom sociala 

medier. Elise bör kanske därmed inte endast ses som sjuk utan också som en samtidsfilosof vars 

erfarenheter talar till en ”vilt festande generation som är tom inombords” som Landström menar 

i sin recension av romanen. 
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