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Projektiv identi¬kation är enligt den psykoanalytiska teorin grund-
läggande vid mellanmänskliga relationer. Samtidigt som begreppets 
betydelse och användningsområde är omdiskuterade ¬nns förvånans-
värt få empiriska forskningsresultat. Denna teoretiska, explorativa 
och kvalitativa studie utgår ifrån Ingmar Bergmans manus Scener ur ett 
äktenskap för att utforska begreppets användbarhet på en parrelation. 
Texten analyseras med tematisk analys och diskuteras utifrån hur 
projektiv identi¬kation kan förstås genom karaktärerna Johans och 
Mariannes relation. I texten illustreras en process som mynnar ut i ett 
återtagande av projektioner via tre olika tillstånd av inre relaterande: 
rigitt, rollbytande och rörligt. Dessa faser liknar ett kluvet, pre-ambi-
valent och ambivalent relaterande. Parenheten bildar ett projektivt 
system som kan utgöra ett grundläggande fokus i en parterapi. Mer 
empirisk forskning kring ämnet vore önskvärt för att denna teoretiska 
förståelse skulle kunna tillämpas i större utsträckning. 

 
Projektiv identi¬kation är ett psykoanalytisk begrepp med en lång historia. När Melanie 
Klein (1946/2000) lanserade begreppet projektiv identi¬kation i artikeln Anteckningar 
om några schizoida mekanismer beskrev hon hur hon under sina analyser med barn ibland 
observerat att barnet i en omedveten fantasi velat stöta ut allt skadligt och med hat 
tränga in detta utstötta material i modern.  

 

Mycket av hatet mot delar av självet riktas nu mot modern. Detta leder till en 
speciell form av identi¬kation som bildar urtypen för en aggressiv objektrelation. 
För dessa processer vill jag föreslå termen ›projektiv identi¬kation‹. (Klein, 1946/ 
2000, s. 221) 

 

När Klein utvecklar sina idéer kring begreppet gör hon detta genom en analys av Julian 
Greens bok If I were You i en artikel med undertiteln A Novel Illustrating Projective Identi¬ca-
tion. Klein visar på hur den projektiva identi¬kationen uttrycks genom användandet av 
Julian Greens litterära verk. Det är som hon tänker sig att ett konstnärligt verk är det 
enda som kan illustrera denna process, eftersom detta sker på en omedveten nivå 
(Kristeva, 2000/2001). 

Efter Kleins introduktion av begreppet projektiv identi¬kation har det blivit en funda-
mental del av den psykoanalytiska teorin. Psykoanalytiska teoretiker är inte helt eniga i 
fråga om begreppets de¬nition, men väl dess existens som en potent kraft. Från dess 
ursprungliga betydelse har det kommit att användas på ett ±ertal olika sätt bl.a. som för-
klaring till hustrumisshandel (Zosky, 2003) och processer inom arbets- och organisa-
tionspsykologisk forskning (Gilmore & Krantz, 1985). De¬nitionen av projektiv identi-
¬kation har blivit både ett grumligt såväl som ett välanvänt begrepp. En del teoretiker 
anser att begreppet bara ska användas i sin ursprungliga betydelse och menar som Klein 
att den projektiva identi¬kationen endast kan ske på en fantasinivå (Zinner, 2001), 
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medan andra teoretiker föredrar att använda begreppet på en mer konkret nivå, som 
t.ex. för att förklara hur svärmor gör svärsonen orolig för sin frus bilresa (Slipp, 1988). Ett 
exempel på ett mer lekmannamässigt derivat av begreppet skulle kunna vara synda-
bocksfenomenet (Zinner, 2001). Trots denna olikartade användning av begreppet verkar 
de ±esta teoretiserande psykoanalytiker vara överens om dess användbarhet. Sandler 
(1987), Ogden (1982, 1986), Kernberg (1987), Meissner (1987) och Goldstein (1991) be-
fäster begreppets centrala roll i nära mellanmänskliga relationer. Det är ett sätt att kom-
municera som möjliggör utforskande av de känslor som inte kan upplevas själv (Bion, 
1959/1988). Projektiv identi¬kation brukar också förklaras som en process som är cen-
tral i alla intima relationer, eftersom det är en viktig del av förmågan att känna empati 
(Catherall, 1992). Projektiv identi¬kation är även vanligt förekommande i psykoanalytisk 
litteratur som beskriver dysfunktionella familjer med depression, hysteri, schizofreni, 
där barnen ofta beskrivs vara yttre objekt som föräldrarna använder för att bearbeta sina 
egna inre objekt (Slipp, 1982).  

Få empiriska undersökningar om projektiv identi¬kation har genomförts. Att det 
förekommit under politiska debatter har däremot bekräftats (Kernberg, 2006). Det 
¬nns också teorier om hur man med hjälp av hjärnforskning kan förklara hur projektiv 
identi¬kation fungerar. Greatrex (2002) föreslår till exempel att projektiv identi¬kation 
på neurologisk nivå fungerar med hjälp av spegelneuron. En annan förklaringsmodell 
menar att projektiv identi¬kation härstammar från implicita minnen som ligger bortom 
en verbal och symbolisk nivå (Cimino & Correale, 2005). Utifrån denna modell är 
projektiv identi¬kation ett sätt för individen att komma i kontakt med dessa implicita 
minnen. 
 
Historik 
Trots att freudianska psykoanalytiker länge noterat processer snarlika projektiv identi-
¬kation blev det för dem en kontroversiell teori, antagligen på grund av begreppets 
ursprung som central kleiniansk tanke. Man har istället använt andra termer för vad 
man observerat och har inte utvecklat en gemensam de¬nition av begreppet projektiv 
identi¬kation som till fullo motsvarar dess kraft och deskriptiva form.  

I Drifter och driftöden beskriver Sigmund Freud (1915/2003) hur det lilla barnet försöker 
lära sig att särskilja den inre världen från den yttre, och hur denna process leder till att 
barnet kommer att uppfatta den yttre världen som en objektiv realitet som delas med 
andra och den inre världen som en egen subjektiv realitet. Under detta arbete menar 
Freud vidare att barnet kan använda en process liknande projicering där det förlägger 
inre svårarbetade processer i den yttre världen: »Ur det egna jaget har det utsöndrat en 
beståndsdel, som det kastar ut i yttervärlden och uppfattar som ¬entlig.« (Freud, 
1915/2003, s. 126). Denna tanke har senare utvecklats till det som den psykoanalytiska 
teorin vanligtvis kallar projektion, det vill säga att en del av självet projiceras ut i 
yttervärlden, men uppfattas nästan omedelbart som ¬entligt av det egna jaget. Det ¬nns 
viss empirisk forskning som visar att detta evakuerande av självet fungerar som ett 
försvar för att skydda det egna jaget (Lewis, Bates & Lawrence, 1994; Schimel, 
Greenberg & Martens, 2003).  

Likheterna mellan den process som Freud beskriver och det begrepp som Melanie 
Klein senare benämnde projektiv identi¬kation är tydliga: båda processerna handlar om 
att för±ytta delar av den inre världen till den yttre. Skillnaden mellan projicering och 
projektiv identi¬kation är att vid projiceringen – Freuds beskrivna process – förföljer det 
rena förskjutandet den som förskjutit. Samma förskjutande vid projektiv identi¬kation 
– Kleins benämning – leder inte till att det förföljer förskjutaren eftersom egenskapen 
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är förlagd i ett annat objekt. Freud pratade även om ett falsi¬erat omdöme som en del av 
den idealisering som uppstår vid förälskelse, något som Zinner (2001) menar har tydliga 
likheter med projektiv identi¬kation. 

Anna Freud var också inne på en liknande process, vilken hon kallade för identi-
¬kation med aggressorn (Freud, 1936/1994). Enligt henne är detta ett sätt att genom en 
omedveten fantasi försöka kontrollera – och därigenom undgå – det som hotar. Genom 
internalisering införlivar subjektet de hotande delarna från det yttre objektet. Denna 
identi¬kation leder till att exempelvis ett barn har förmågan att relatera till sina föräld-
rar eller till sin omgivning, trots att det kan te sig skrämmande. 

Margret Mahler beskriver ett skeende mellan mor och barn där samma processer är 
verksamma som i projektiv identi¬kation. Men hennes syn på processen är annorlunda 
eftersom hon i detta samspel ser en symbios mellan mor och barn (Rosenfeld, 1971/ 
1988). Mahler beskriver, liksom Klein, en process där gränsen mellan barn och moder är 
uppluckrade. Fast till skillnad från Klein menar hon att det beror på en symbios mellan 
mor och barn, där det inte går att urskilja subjektet från objektet. 
 
 Melanie Kleins ursprungliga de¬nition av projektiv identi¬kation. Enligt Melanie Kleins 
består projektiv identi¬kation av ±era olika aspekter. Det kan användas för att kontrol-
lera ett objekt; att få tillgång till någon annans egenskaper; att göra sig av med dåliga 
sidor; att försvara en god sida eller för att undvika en separation (Spillius, 1988). Klein 
såg den projektiva identi¬kationen som ett slags försvar som har sitt ursprung i en tidig 
infantil utvecklingsnivå, där hatet klyvs från delar av självet och riktar denna kraft mot 
det internaliserade goda objektet (Zinner, 2001). Uppvisande av projektiv identi¬kation 
i vuxen ålder tyder i dess kleinianska mening på en ¬xering vid ett narcissistiskt till-
stånd, även om denna process inte är en repetition av detta utan snarare ett försvars-
mönster (Jacobson, 1967). Klein menar att projektionen till sin natur beror på att döds-
driften vänds utåt och att denna projektiva handling befriar jaget från faror och onda 
impulser (Klein, 1946/2000). Den projektiva identi¬kationen består här i att barnet vill 
projicera delar av jaget in i modern, så att hon blir bärare av det oönskade materialet. 
Klein menar vidare att både goda och onda sidor i fantasin kan tränga in i modern 
genom projektiv identi¬kation. 

 I Kleins de¬nition av projektiv identi¬kation är aggressivitet, invasion och över-
tagande, centrala beståndsdelar, där fokus hela tiden ligger på sändarens process (Grot-
stein, 2005). Den som projicerar gör sig således inte av med sina projicerade delar i 
någon egentlig mening. När onda delar av jaget projicerats ut kan detta på en 
omedveten nivå leda till skuldkänslor, eftersom sändaren blir ansvarig för delar hos 
mottagaren, eller en känsla av att man är förföljd av mottagaren. När goda delar 
projiceras menar Klein att detta är en narcissistisk process, där mottagaren idealiseras 
som bärare av det egna jagidealet. Projektiv identi¬kation är enligt Kleins mening inte 
en god process. Hon påpekar istället att det är en process som försvagar det egna jaget 
eftersom delar av jaget hamnar i den yttre världen. Dessutom visar hon att många onda, 
destruktiva, aggressiva delar som ofta projiceras ut, är förknippade med goda egen-
skaper som makt, potens, styrka och kunskap. Hon menar att både den onda klyvningen 
och den goda narcissistiska evakueringen ska kallas projektiv identi¬kation (Rosenfeld, 
1971/1988). I Kleins beskrivning är processen projektiv identi¬kation främst ett 
patologisk tillstånd där »projektiv identi¬kation är grunden till många ångesttillstånd« 
(Klein, 1946/2000, s. 225), men att det även förekommer »i mindre påfallande form hos 
normala människor« (s. 228) eftersom jaget »i själva verket tidvis [är] kluvet.« (s. 228). I 
och med detta särskiljer Klein projektiv identi¬kation från projektion och introjektion. 
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Hon menar att projektionen normalt leder till ett återtagande via introjektion men att 
detta skiljer sig från projektiv identifikation eftersom det inte handlar om ett för-
skjutande in i ett objekt.  

Den mer patologiska projektiva identi¬kationen har samma dynamiska utveckling, 
men är speciell genom att den är en fantasi på en omedveten nivå om att tränga in i och 
kontrollera modern. Enligt Klein är processer som projektion och introjektion förbund-
na med processer som klyvning, idealisering och förnekande. Klein menar här att om 
den projektiva identi¬kationen har e¦ekt på det yttre objektet, så är detta ett separat 
fenomen som hon med sin de¬nition kallar projektiv introjektion (Klein 1955/1975). 
Klein ansåg vidare att empati är den högst utvecklade formen av projektiv identi¬kation.  
 
 Kleins lärjungar. En av Melanie Kleins analysander Wilfred Bion är en av dem som 
vidareutvecklat hennes tankar om projektiv identi¬kation. Bions de¬nition av be-
greppet är av en mer kommunikativ natur, eftersom sändaren vill dela känslan med det 
yttre objektet så att denne kan bära känslan så att den kan utforskas och sedan 
introjiceras tillbaka in i sändaren (Grotstein, 2005). Bion (1959/1988) menar att 
projektionen förskjuts in i något som liknar en behållare där den oönskade och 
projicerade känslan går att utforska. Han visar vidare att det ¬nns en länk mellan barn 
och bröst, barn och mor, patient och terapeut som möjliggör projektiv identi¬kation. 
Vidare menar han att denna länk dör, om den ena parten vägrar att bära den projicerade 
känslan. En bruten länk leder till avund och hat, vilket riktas mot alla känslor, inklusive 
hatet och avunden självt, samt alla externa krafter som framkallar känslor. Enligt Bion 
(1959/1988) kan avund och hat också börja ageras ut, eftersom sändaren inte kan 
tolerera att mottagaren klarar av att bära de oönskade känslorna utan att gå sönder. 

Joseph (1987/1988) menar att det som analytiker är svårt att veta om analysanden 
använder projektiv identi¬kation för att kommunicera det som är svårt eller omöjligt att 
kommunicera verbalt, eller om det är för att ta över, kontrollera och attackera analyti-
kern, eller om dessa processer är verksamma samtidigt. Enligt Joseph kan detta exempli-
¬eras när analysanden gör analytikerns tolkningar till sina egna, varpå analysanden på 
en manifest nivå är tacksam mot analytikern, men på en mer djuppsykologisk nivå för-
svarar sig genom att inte ta emot något från analytikern. I denna bild beskriver hon hur 
analytikern kan känna sig smickrad, eftersom analysanden verkar ta emot tolkningarna, 
men i själva verket skyddar sig analysanden från att bli beroende av ett separat objekt, 
analytikern. Även om projektiv identi¬kation ofta förknippas med den schizo-paranoida 
positionen, så förekommer det även i den depressiva positionen. Skillnaden är 
emellertid att klyvningen är mindre total och att processen är mer temporär, där 
återtagandet går snabbare och bidrar till empati (Joseph, 1987/1988). Joseph menar 
vidare att eftersom det är en del av en och samma process går det inte att särskilja 
projektiv identi¬kation från omnipotens, klyvning och de ångestuttryck som ingår i 
processen. 

Rosenfeld (1971/1988) menar att projektiv identi¬kation är ett parasitisk beteende, 
eftersom det syftar till att ta över den andres förmågor i hopp om att dessa ska bli en del 
av sändarens egna jag. Om däremot sändaren upplever att mottagaren börjar ge tillbaka 
den oönskade känslan, så kan sändaren uppleva ett särskiljande som utlöser separa-
tionsångest. Det ¬nns olika projektiva identi¬kationer som kommunikationsmedel och 
för att bli av med oönskade delar av självet (Rosenfeld, 1971/1988). Både goda och dåliga 
egenskaper projiceras med kärlek respektive hat mot det yttre objektet och leder till att 
dessa internaliseras och smälter samman med det yttre objektet (Rosenfeld, 1971/1988). 
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Meltzer (1966/1988) menar att Kleins de¬nition har öppnat vägar för ny förståelse om 
analitet. Barnet kan uppleva en illusion av en projektiv identi¬kation, eftersom den kan 
uppleva sin egen rumpa som moderns bröst, och därmed tillskriva anus och avföring 
idealiserade egenskaper (Meltzer, 1966/1988). Samtidigt menar han också att den ur-
sprungliga synen på Kleins de¬nition har utvidgats av senare forskning. Företeelsen är 
enligt denna vare sig exotisk eller ovanlig, utan snarare vanligt förekommande med ett 
spektrum »från sådana som är nyttiga för relationer och kommunikation till sådana som 
är helt patologiska« (Meltzer, 1992/2005, s. 4).  
 
Begreppets samtida användning 
Projektiv identi¬kation brukar användas som förklaring av en person med en oförmåga 
att bära sina egna känslor. Genom att använda en mottagare för dessa känslor bildas en 
ny organisation, där sändaren via projektiv identi¬kation kan närma sig oönskade 
känslor, eftersom mottagaren inte svarar med rädsla, ilska eller förtvivlan utan med 
empati och förståelse (Greatrex, 2002). Det ¬nns huvudsakligen två moderna inne-
börder: enkroppslig och tvåkroppslig projektiv identi¬kation (Meissner, 1987). Den 
enkroppsliga de¬nitionen ligger här närmare Melanie Kleins tanke, då det handlar om 
en intrapsykisk process inom en människa – en omedveten fantasi om att projicera delar 
in i en annan människa. Det är ett objektrelaterande som sker inom en enda individ. 
Den tvåkroppsliga de¬nitionen lägger fokus på att det är en interpsykisk process – det 
¬nns både en sändare och en mottagare i faktisk mening. Det är en omedveten process, 
precis som vid den enkroppsliga de¬nitionen, men den har också en yttre påverkan på 
omgivningen. Det ¬nns även en rörelse som försöker integrera den enkroppsliga med 
den tvåkroppsliga de¬nitionen. Därtill ¬nns ytterligare en riktning, framför allt inom 
den psykoanalytiska parterapeutiska traditionen, som menar att det snarare handlar om 
ett projektiv system, och att det är mer fruktbart att tänka på paret som en enhet snarare 
än två separata individer. 
 

Enkroppslig projektiv identi¬kation. Den teoretiska diskussionen i denna enkroppsliga 
de¬nition betonar den intrapsykiska aspekten av den projektiva identi¬kationen. Detta 
ligger nära Melanie Kleins ursprungliga de¬nition, då hon menade att både projektio-
nen och introjektionen äger rum inom en individ, ett sinne (Meissner, 1987). Projek-
tionen modi¬erar sändarens inre bild, fantasi, kring mottagaren, och identi¬kationen 
blir till en process som helt och hållet äger rum inom sändaren (Zinner, 2001). Det går 
bara att projicera på en fantasinivå (Grotstein, 2005).  

John Zinner har kommit att bli en av de psykoanalytiska teoretiker som representerar 
den enkroppsliga de¬nitionen av begreppet. Enligt Zinner (2001) är det allmänt veder-
taget bland parterapeuter att tendensen att skylla på varandra i en parrelation, är den 
svåraste aspekten av parterapeutens arbete. Zinner menar vidare att projektiv identi¬-
kation är orsaken till detta. En del av mekanismen projektiv identi¬kation är dess 
förmåga att transformera en intrapsykisk kon±ikt till en interpersonell kon±ikt. Trots 
att två parter kämpar med samma inre kon±ikt blir det manifesta uttrycket en polarise-
ring, där de var och en krampaktigt håller fast vid en icke-ambivalent attityd, som står i 
direkt motsats till partnerns (Zinner, 2001). En intrapsykisk klyvning kan därmed bli 
manifest, genom att den spelas upp mellan två parter med samma inre kon±ikt.  

Ser man till begreppets aktuella status består det enligt Zinner (2001) av två kompo-
nenter. För det första så kännetecknas projektiv identi¬kation till en signi¬kant grad av 
all perception och beteende gentemot andra. För det andra ¬nns det en utvecklingslinje 
av projektiv identi¬kation, som har ett dimensionsspann från primitiv till mogen form. 
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Var individen be¬nner sig på denna linje bestäms av huruvida hans bruk av projektiv 
identi¬kation är patologiskt eller adaptivt. Vid en primitiv nivå kommer den projektiva 
identi¬kationen att användas som ett försvar, som syftar till att förlägga hotet utanför 
självet. Medan en mer neurotiskt organiserad individ i viss utsträckning kan använda 
projektiv identi¬kation som försvar, ¬nns även möjligheten att använda projektiv identi-
¬kation mer adaptivt som t.ex. för att utveckla empati för en annan människas upp-
levelse. 

Kleins ursprungliga tanke med begreppet blir mer användbart genom att speci¬cera 
den djupgående e¦ekt den intrapsykiska processen har på interpersonella relationer 
(Zinner, 2001). Förklaringen till projektiv identi¬kation är enligt detta synsätt att sän-
daren projicerar en aspekt av sig själv in i sin egen inre bild av mottagaren, alltså sän-
darens fantasi om mottagaren. Det projicerade materialet upplevs nu inte längre på en 
omedveten nivå som en del av självet, utan som en del av mottagaren (Zinner & Shapiro, 
1972). Vad som är speci¬kt för denna de¬nition är att en intrapsykisk process som på-
verkar och förändrar den inre bilden av mottagaren kommer att få en djupgående e¦ekt 
även i den yttre världen och den interpersonella relationen. På detta sätt blir projektiv 
identi¬kation, som börjat som en intrapsykisk kon±ikt mellan delar av självet, till en 
interpersonell kon±ikt. Omedvetet kommer sändaren nu att känna igen och identi¬era 
den delen av självet som nu ¬nns i den inre bilden av mottagaren, således fantasin 
sändaren har om den andre. Sändarens beteende gentemot mottagaren sker nu i enlig-
het med hur mottagaren uppfattas i sändarens fantasi. Sändaren behandlar alltså fanta-
sin om mottagaren och den manifesta, verkliga mottagaren på samma sätt (Zinner, 
2001). Denne skulle agera gentemot det projicerade materialet som om det vore inter-
naliserat.  

I enlighet med denna enkroppsliga de¬nition av projektiv identi¬kation tänker man 
sig alltså möjligheten att känslor och beteende kan väckas hos mottagaren. Huruvida 
processen blir till en projektiv identi¬kation eller inte, är avhängigt mottagarens even-
tuella agerande på projektionen, dvs. om mottagaren är mottaglig för det projicerade 
materialet (Zinner, 2001). Zinner menar, liksom Melanie Klein, att den manifesta in-
verkan sändarens projektion har på den yttre världen kan de¬nieras som ett separat 
fenomen, snarare än som en del av en projektiv identi¬kation. Vidare menar Zinner där-
för att projektiv identi¬kation i grund och botten är en fantasi om en annan person med 
ett, i enlighet med fantasin, tillhörande beteende. Projektiv identi¬kation blir i denna 
mening en mental mekanism som kan äga rum på alla utvecklingsnivåer, men syftet och 
det som projiceras varierar beroende på person och situation. 
 

Tvåkroppslig projektiv identi¬kation. Tomas Ogden är det namn som tydligast repre-
senterar den tvåkroppsliga de¬nitionen. Ogden (1982) anser att den psykoanalytiska 
teorin lider brist på begrepp och språk med vars hjälp man kan beskriva samspelet 
mellan intrapsykiska processer och fenomen i den yttre verkligheten och de interperso-
nella relationernas sfärer. Eftersom begreppet projektiv identi¬kation fungerar som en 
brygga mellan dessa sfärer vore det, enligt Ogden, till skada för det psykoanalytiska tän-
kandet om det skulle förbli ett av de sämst de¬nierade och minst klarlagda av de psyko-
analytiska begreppen. 

Schematiskt sett föreställer sig Ogden projektiv identi¬kation som en process som 
man enligt hans mening får en bättre uppfattning om samtidigheten och det ömsesidiga 
beroendet i de tre aspekterna, om man föreställer sig att de ingår i ett enda psykiskt 
skeende (Malin & Grotstein, 1966). Ogden diskuterar projektiv identi¬kation som om 
den vore en sekvens med tre faser eller steg. 
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 Ogden (1982) menar att det första steget i en projektiv identi¬kation måste uppfattas 
som en önskan hos sändaren att bli kvitt en del av självet, däribland de inre objekten, 
antingen beroende på att delen i fråga hotar att förgöra självet inifrån, eller beroende på 
att sändaren upplever att delen i fråga hotas av attack från andra delar av självet och 
måste räddas genom att skyddas i en separat person. Ogden menar vidare att denna typ 
av fantasi bygger på den primitiva föreställningen att känslor och tankar är konkreta 
ting som lever sina egna liv. Dessa föremål upplevs vara lokaliserade inom sändaren, 
men de kan ±yttas och placeras in i någon annan, mottagaren, varigenom självet befrias 
från deras verkan (Ogden, 1982). Ogden anser att fantasin om att placera en del av sig 
själv in i en annan person och att kontrollera denna person inifrån, visar en central 
aspekt av projektiv identi¬kation. Sändaren fungerar delvis på en utvecklingsnivå där 
gränserna mellan självet och objektrepresentationerna är mycket oklara. Ogden menar 
att sändarens fantasi kommer att påverka mottagarens känsla – inte bara en likartad 
känsla utan sändarens faktiska känsla – som nu ±yttats över till mottagaren. Sändaren 
känner sig nu som ett med mottagaren (Schafer, 1968, refererad i Zinner, 2001). Vid 
projektion känner sig sändaren däremot främmande för, hotad och oroad av eller utan 
kontakt med mottagaren (Ogden, 1982). 

I den andra fasen menar Ogden att sändaren utövar press på mottagaren för att få 
denne att uppleva sig själv och bete sig på ett sätt som motsvarar den omedvetna pro-
jektiva fantasin. Ogden hävdar att det inte handlar om någon imaginär press, utan en 
reell sådan som utövas genom en mängd interaktioner mellan sändaren och mottaga-
ren. Projektiv identi¬kation kan inte förekomma utan interaktion mellan sändare och 
mottagare (Ogden, 1982). Genom sändarens interaktion med mottagaren veri¬eras 
enligt Ogden, två aspekter av fantasin: först föreställningen att mottagaren har de egen-
skaper som ¬nns hos självets projicerade delar, sedan föreställningen att objektet kon-
trolleras av sändaren. Ogden menar att in±ytandet faktiskt är reellt, men att det inte 
handlar om den tänkta absoluta kontrollen med hjälp av över±yttade delar som bebor 
objektet, utan om en yttre press som utövas med hjälp av den interpersonella inter-
aktionen.  

I den tredje fasen menar Ogden (1982) att mottagaren delvis upplever en del såsom 
den porträtteras i den projektiva fantasin. I själva verket är mottagarens upplevelse en 
rad nya känslor hos en person som skiljer sig från sändaren. Känslorna kan likna sän-
darens, men är inte identiska med dessa. Mottagaren är enligt Ogden upphovsman till 
sina egna känslor. Trots att känslorna har framkallats under en mycket speciell slags 
press från sändaren, utgör de produkten av ett annat personlighetssystem med andra 
tillgångar och svagheter. Detta öppnar dörren för möjligheten att det projicerade 
materialet, alltså de motsvarande känslor som framkallats hos mottagaren, kommer att 
hanteras på ett annat sätt än vad som varit möjligt för sändaren. Om mottagaren kan 
hantera det projicerade materialet på ett sätt som skiljer sig från sändarens, uppstår en 
rad nya känslor. De kan då betraktas som en bearbetad och avgiftad version av de 
ursprungliga projicerade känslorna som visar att dessa känslor är något som går att 
uthärda, utan att de skadar andra delar av självet, eller värdefulla yttre eller inre objekt 
(Ogden, 1982). Den bearbetade versionen är genom mottagarens interaktioner med 
sändaren nu tillgänglig för internalisering, eller återinternalisering. Arbetet med denna 
återinternalisering blir beroende av sändarens mognadsnivå och kan variera alltifrån 
primitiva introjektionstyper till mogna identi¬kationstyper (Schafer, 1968). 

Oavsett processens form anser Ogden att återinternaliseringen ger sändaren möjlig-
het att på ett nytt sätt stå ut med sådana känslor han tidigare inte velat veta av. I den 
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mån projektionen bearbetas och återinternaliseras på ett framgångsrikt sätt, sker verklig 
psykisk mognad (Ogden 1982). 
 

Integrerad syn. Det har även växt fram tankar om att det inte ¬nns en kon±ikt mellan 
den en- och tvåkroppsliga de¬nitionen av projektiv identi¬kation. Cimino och Correale 
(2005) argumenterar för att projektiv identi¬kation kanske börjar på en omedveten 
fantasinivå, liknande den enkroppsliga synen, men kommer att påverka individen 
genom aktiva handlingar så att det visar sig på en manifest nivå och därmed bli till två-
kroppslig företeelse. Grotstein (2005) förespråkar termen projektiv transidenti¬kation när 
det externa objektet identi¬erar sig med projektionen, medan han använder projektiv 
identi¬kation när sändaren projicerar till det egna inre objektet. Den projektiva trans-
identi¬kation kan här likställas med Ogdens tvåkroppsliga syn på begreppet och termen 
projektiv identi¬kation. Men enligt Grotstein ska den förstås i enlighet med den 
enkroppsliga de¬nitionen. Han efterlyser därmed ytterligare termer för att klargöra 
skillnaden mellan synen på begreppet. 
 

Parterapi – ett system. I psykoanalytisk parterapi fäster man oftast ingen större vikt 
vid huruvida den projektiva identi¬kationen är enkroppslig eller tvåkroppslig. Man ser 
paret »som en enhet i sig, snarare än att se paret som två enskilda individer« (Balint, 
1993/1996, s. 49). Fokus på projektiva processer mellan parets individer kommer där-
med att ligga på den enhet som paret har bildat. Det verkar inom parterapi råda 
konsensus att projektiva identi¬kationer är vanligt förekommande. När ett par går i 
terapi blir ett komplext system med projektioner och identi¬kationer synligt för tera-
peuten (Kissen, 1996). Dock skiljer sig fokus för hur termen används och hur man arbeta 
terapeutiskt, bitvis åt. Vissa förespråkar att man i en parterapi ska lyfta fram de 
underliggande kon±ikterna för att paret ska återta sina projektioner (Kissen, 1996; 
Slipp, 1988). Andra drar slutsatsen att målet med en parterapi är att lyfta fram de 
underliggande kon±ikterna för att avsluta dem, men att man ska försöka få mottagaren 
att lättare kunna hjälpa till att bära den andres jobbiga känslor, så att det projektiva 
systemet fungerar bättre (Catherall, 1992). 

Catherall (1992) menar att projektiv identi¬kation är ett system med en sändare och 
en mottagare, där sändaren projicerar ut delar av självet till en mottagare som kan bära 
känslan för att sedan återge denna till mottagaren i ett bearbetat skick. Vid en projektiv 
identi¬kation menar Catherall att detta kan förstås utifrån en situation där mottagaren 
upplever en känsla som »icke-ren«. Då har den alltid en delaspekt av förvirring och ilska. 
När mottagaren håller och vågar gå in i känslan som projiceras bildas en behållare, lik-
nande den Bion beskriver, för känslan. Om det projektiva systemet fungerar, så uppfat-
tas paret som toleranta och förstående inför varandra (Catherall, 1992). När mottagaren 
inte är villig att ta emot projektionen, känner sändaren sig oälskad och om mottagaren 
tar emot projektionen, men inte kan härbärgera dessa känslor uppstår kon±ikter och 
systemet som paret bildat blir ine¦ektivt (Catherall, 1992). Problem uppstår när mot-
tagaren inte kan identi¬era sig med projektionen eller än vanligare inte kan härbärgera 
projektionen. Mottagaren börjar vid dessa tillfällen värja sig mot identi¬kationen med 
hjälp av försvarsmekanismer. Det är inte ovanligt att mottagaren försvarar sig med 
projektiv identi¬kation (Catherall, 1992). Systemet kan då bli ett projektivt system där 
båda parter projicerar, och det saknas en mottagare för de båda sändarna. I system-
tanken ingår också en aspekt av att projektiva identi¬kationer ibland kan bli mycket 
repetitiva, vilket beror på att paret har liknande problem med t.ex. självförtroende, ilska, 
beroende, separation–individuation. Ett individuellt perspektiv på projektiv identi¬-
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kation lägger fokus på sändarens oförmåga att härbärgera sin egen ångest, medan ett 
samspelsperspektiv i mångt och mycket lägger lika stort fokus på mottagarens oförmåga 
att identi¬era sig med sändarens obehagliga tankar och känslor (Catherall, 1992). 

När en individ som lever i en parrelation genomgår en e¦ektiv individuell terapeutisk 
behandling, är det vanligt att dennes partner börjar må sämre, utifrån systemtanken 
dras därför ofta slutsatsen att det beror på att det projektiva systemet förändras (Kissen, 
1996). Ett system med tydliga roller såsom i ett sadomasochistiskt förhållande kan fun-
gera avgiftande, men kan också leda till att rollerna blir cementerade och att systemet 
blir rigitt och ine¦ektivt (Kissen, 1996). I detta systemtänkande föreslås också att ett så-
dant ine¦ektivt system skulle kunna förklara våld i hemmet (Zosky, 2003). 

Slipp (1988) argumenterar för att projektiv identi¬kation både är en interpsykisk och 
en intrapsykisk försvarsmekanism. I hans förklaringsmodell av begreppet projicerar sän-
daren ut det kluvna objektet och mottagaren börjar bete sig på ett sätt som sändaren 
kan relatera till för att förstå och återinternalisera det projicerade materialet. Slipp 
skriver också att sändaren via sina projektioner lever genom andra för att bibehålla sin 
identitet och sitt självförtroende. I och med att mottagaren bär på delar av sändaren, 
¬nns det i detta en väldig närhet, men Slipp menar att detta är en pseudointimitet. Slipp 
(1988) förespråkar att man i en parterapi ska försöka återta sina projektioner.  
 
Syfte 
Begreppet projektiv identi¬kation är ett vanligt förekommande psykoanalytiskt be-
grepp, men svårt att förstå, eftersom det ¬nns många olika de¬nitioner. Beroende på 
vem som har beskrivit begreppet och dess innebörd, har det visat sig ha ett ±ertal olika 
betydelser, trots att benämningen är den samma. För att få en förståelse kring begrep-
pets nutida användning och dess tillämpning vid en parrelation, har denna uppsats 
syftet att, liksom Klein, använda en ¬ktiv historia för att förstå och de¬niera begreppet 
projektiv identi¬kation i intima parrelationer. Det ¬nns också en tradition av att an-
vända dramat som en metafor för att förstå de underliggande processerna i en parterapi 
(Gerson, 2001; Grolnick, 1984).  

Ett kriterium för den parrelation som för undersökarna föreföll intressant att obser-
vera var, att den skulle bestå av två vuxna och neurotiskt organiserade individer med sin 
utgångspunkt för relaterande, från en mer eller mindre olöst oidipal kon±ikt. Via den 
¬ktiva historia, om ett äktenskap, som enligt undersökarna uppfyllde kriteriet, kommer 
begreppet projektiv identi¬kation att diskuteras utifrån dess olika innebörder, för att 
förstå hur detta kan komma till uttryck och illustreras i den parrelation som beskrivs i 
¬lmens manus. I fokus för observerandet av hur begreppet kan komma till uttryck och 
illustreras, ställs parets inbördes relaterande. Syftet blir således att beskriva den process 
som paret i ¬lmen går igenom utifrån deras projektiva identi¬kationer. 
 
 

M e t o d  
 
Det ¬nns en allt starkare rörelse inom amerikansk utbildning som förespråkar humanis-
tiska inslag, då främst i form av skönlitteratur, för att förstå den emotionella upplevelsen 
av de somatiska sjukdomarna (Skelton, Thomas & Macleod, 2000). Konstnärliga verk 
kan lyfta fram typiska situationer och upplevelser, varpå teorier om psykopatologi kan 
belysas och göras handgripliga (Misch, 2000). Det ¬nns en erövrande sida av 
psykoanalysen, som utgår från teorin och sedan läser in teorin i det litterära verket 
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(Berman, 2003). Detta får ses som en utgångspunkt för denna uppsats, då ett ¬lmmanus 
använts för att tydliggöra den psykoanalytiska synen kring begreppet projektiv iden-
ti¬kation.  
 
Val av text  
Vid val av text var målsättningen att välja en text som vanligtvis inte är sammankopplad 
med begreppet, men som samtidigt följer en nära relation mellan två människor. Det 
kom också att bli viktigt att texten skildrar och fokus läggs på ett par, snarare än den 
familj som ett par ofta bildar. Det ¬lmmanus som använts som utgångspunkt för under-
sökningen är Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap (1973).  

Scener ur ett äktenskap skrevs som en teveserie av Ingmar Bergman under det tidiga 1970-
talet. Inför en reprisering skrevs det följande om den: 

 
När den kom 1973 orsakade den köer och skapade rubriker. Men Scener ur ett 
äktenskap är lika aktuell i dag och utlöser de ständiga frågorna: Vad är egentligen 
lycka? Kärlek? Vad är viktigt i livet? Johan och Marianne är gifta sedan 10 år och har 
två döttrar. Han är docent i psykoteknik och hon är advokat i familjerätt med skils-
mässor som specialitet. Tillsammans lever de ett högborgerligt och ombonat – 
men ganska kärlekslöst – liv. Deras vänner ser dem som det idealiska paret. Men 
deras tillvaro är långt ifrån idealisk. Små, till synes obetydliga händelser bidrar till 
att föra Johan och Marianne allt längre från varandra. Den ena sprickan efter den 
andra blottas i den vackra fasaden och kvar ¬nns bara den ständiga ensamheten. 
(SVTs webbplats, 2006–12–28) 
 

Rollerna som analyseras utifrån begreppet är Johan och Marianne såsom de skildras i 
Ingmar Bergmans manus till Scener ur ett äktenskap (1973). 

Frågeställningen gäller hur rollerna kan förstås och manifestera den psykoanalytiska 
förståelsen kring termen projektiv identi¬kation, då främst i ett parförhållande. 

För att besvara frågeställningen kring hur karaktärerna kan belysa den psykoanalytiska 
teorin kring begreppet projektiv identi¬kation har undersökningen utförts med kvalita-
tiv metodik. Allmänt sett kan man säga, att en kvalitativ analys avser att identi¬era ännu 
okända, eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin 
& Svensson, 1994). Målsättningen blir därmed att identi¬era variation, struktur och/ 
eller process. Starrin och Svensson (1994) menar att fokus för kvalitativ analys bör vara 
att undersöka beska¦enheten hos ett fenomen. Med utgångspunkt i ovanstående 
resonemang kan denna studie sägas utgöra en kvalitativ processutvärdering av 
fenomenet. 

 
Datainsamling 
Manuset till Scener ur ett äktenskap (Bergman, 1973) användes som transkriberad text. 
Data består av detta ¬lmmanus, och det bearbetade materialet är baserat på den skrivna 
texten.  
 
Analys 
Den tematiska analysen har följt den analytiska process som beskrivs av Hayes (2000). 
Manuset som teveserien Scener ur ett äktenskap (Bergman, 1973) är baserad på används 
som textunderlag. Manuset lästes först enskilt av de två författarna, sedan tillsammans. 
Därefter markerades de nyckelord eller textavsnitt som var relevanta för det undersökta 
ämnet. Avsnitt eller nyckelord som föreföll behandla samma område kategoriserades, så 
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att de ingick i ett gemensamt övergripande tema. Kodningsproceduren gjordes enskilt 
och oberoende av varandra. Därefter följde en jämförelse mellan teman och de 
kategoriseringar som gjorts för att se till att samma saker fångats upp. Till den största 
delen var de teman som kom fram och plockades ut samma hos båda undersökarna. 
Analysen baseras på de framlagda temana. Varje tema användes som utgångspunkt, 
varpå texten återigen bearbetades genom att plocka ut det som passade in under varje 
enskilt tema. Varje tema ¬ck en rubrik och detta användes som hjälp att de¬niera dessa 
teman mer konkret och exakt, för att se vilka fenomen som ingick inom varje tema. 
Texten tolkades och sammanfattades. Material som hörde till olika teman användes för 
att förstå innebörden inom kategorierna. Vid bearbetning framkom att de teman som 
uppkommit snarare följde en process som bedömdes vara överordnad de teman som 
framkommit. Materialet sorterades därmed i olika faser som bedömdes utgöra 
processen, där citat har valts ut för att visa på saker som är kännetecknande för de tre 
faserna.  
 
 Kronologi. De sekvenser som valts ut har valts att presenteras i kronologisk ordning 
snarare än tematisk, då detta bedömdes som den mest klara strukturen för att förstå de 
tre olika tillstånden, den faktiska handlingen och för att poängtera att processen inte 
följer en tydlig tematisk struktur, utan snarare en kronologisk. Vid några tillfällen har 
dock kronologin åsidosatts, då det i vissa skeenden pågår parallella dialoger, där dessa 
då grupperats ihop hellre än att låta den kronologiska ordningen råda, för att på så sätt 
skildra de parallella processerna skilda snarare än som samtidiga. I den hermeneutiska 
analysprocessen, där tolkning är en del av resultatet, är det svårt att särskilja resultatet 
från diskussionen varför dessa presenteras gemensamt. Det ursprungliga textmaterialet 
presenteras i form av citat från den ursprungliga texten, följt av ett resonemang kring 
detta textavsnitt. Under varje delfas följer också en sammanfattande diskussion kring 
varje kommunikationsfas. Detta mynnar ut i en slutdiskussion. 
 
 Citeringsteknik. Blockcitaten i resultat- och diskussionsdelen är hämtade ur Ingmar 
Bergmans manus till Scener ur ett äktenskap (1973). I ±era fall har det bedömts, att citaten 
har behövts justeras dvs. meningar och ord har uteslutits för att förtydliga det som sagts. 
Avsikten med detta har varit att försöka fånga innebörden och tydliggöra det som sagts 
utan att vinkla eller förändra dess ursprungliga betydelse. De gånger meningar 
utelämnats har detta markerats med tre punkter inom en parentes. Vid något tillfälle 
har det även blivit nödvändigt att förklara vad som händer mellan två citat, eller vad 
något syftar på varpå egen text av det som händer har beskrivits mellan hakparentes.  
 
 

R e s u l t a t  o c h  d i s k u s s i o n  
 

De tre faser som resultatet strukturerats kring, utgörs av tre tillstånd, det rigida inre paret, 
det rollbytande inre paret, det rörliga inre paret. Dessa tre prototyper för relaterande handlar 
om kommunikationen mellan karaktärerna och hur de relaterar till varandra. Dessa har 
vuxit fram under bearbetningen av materialet och får betraktas både som en del av resul-
tatet, samt som ett analytisk verktyg för att sortera och förstå den projektiva process som 
skildras i texten.  
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Det rigida inre paret 
 

Johan är stor – Marianne liten. 
 

Johan: Ja, det kan ju låta lite som skryt om jag beskriver mig själv som ytterst 
intelligent, framgångsrik, ungdomlig, välbalanserad, sexig. En man med världssam-
vete, bildad, beläst, omtyckt sällskapsmänniska. Jag vet inte vad jag ska hitta på 
mer: kamratlig. Kamratlig på ett trevligt sätt även mot folk som har det sämre ställt. 
Jag är sportig. En god familjefar. En god son. Jag har inga skulder och betalar mina 
skatter. Jag respekterar vår regering vad den än tar sig till, och jag älskar vårt kunga-
hus. Jag har gått ur statskyrkan. Är det här nog eller vill du mer detaljer kanske! Jag 
är en storartad älskare. Inte sant, Marianne?  
(…) 
Marianne: Jaha, vad ska jag säga nu då. Jag är gift med Johan och har två döttrar. 
(…) Jag kan inte hitta på något annat för ögonblicket. (Bergman, 1973, s. 11–12) 

 
Inledningen består av att paret Johan och Marianne ska intervjuas i en damtidning och 
ombeds att berätta om sig själva. Johan bär rollen som mannen som är storartad och 
nära nog grandios. Marianne är kvinnan som stöttar sin man och är mor till hans barn. 
Här kan man notera att de fallit in i ganska typiska roller utifrån vad som är kvinnligt 
och vad som är manligt i vår kultur. Man kan ställa sig frågan vilken funktion det fyller 
att dela upp identiteter på detta sätt? Skulle rollerna varit omvända hade samhället, 
speciellt under det tidiga 1970-talet, som texten utspelar sig i, troligtvis reagerat.  

Johan har en identitet som gör honom stor, nästan oövervinnelig. Mariannes identitet 
ligger inte i att vara dålig eller obetydlig utan i att stötta sin man och hans viktiga liv. På 
detta sätt får hon också tillgång till Johans framgångar. Hon blir den lyckliga kvinnan 
som får lov att bilda familj med denna, i hennes fantasi, fantastiska man. Johan å sin sida 
får tillgång till familjen och tryggheten via Mariannes förhållningssätt. Den eventuella 
ångest han kan komma att uppleva kommer hans stöttande fru att lindra. Hon kommer 
alltid att ¬nnas där för honom. Johan vet att han aldrig behöver oroa sig för att bli liten. 

I själva verket har båda problem med sin storlek. Johan och Marianne hanterar båda 
kon±ikten genom att förneka/avvärja sin litenhet/storhet. Med hjälp av projektiv iden-
ti¬kation har de delat upp kon±ikten mellan varandra. Johan bär rollen som den som 
bär på storheten och Marianne rollen av den med tillgång till litenheten. Det är roller 
som bygger mycket på den andre. Det är en tyst överenskommelse som har skett i det 
omedvetna. Kon±ikten hos Marianne är att hon inte vågar närma sig sin egen storhet. 
Hon får tillgång till detta genom Johan. Hon är storartad i att hon får leva med denna 
man. 

Det verkar som om Marianne har förlagt alla sina goda egenskaper hos Johan. Hon 
verkar inte ha tillgång till sin egen styrka, aktivitet eller ens en identitet som inte är 
kopplad till Johan. Marianne har tömt sig respektive blivit tömd på den känsla, och 
också det ansvar, som kommer med att vara en egen individ. 

Johan kan i kraft av den projektiva identi¬kationen som skulle kunna kännetecknas 
som både enkroppslig och tvåkroppslig agera utifrån en »dubbel dos« av det goda efter-
som han har tillgång till bådas starka, goda egenskaper. Den projektiva identi¬kationen 
dem emellan kan förstås som interpersonell eftersom det är tydligt att parets manifesta, 
observerbara samspel är beroende av deras respektive projektioner, den skulle också 
kunna betecknas som intrapsykisk, då det skulle kunna röra sig om helt från varandra 
separata processer som blir till en. 
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Man kan spekulera kring Mariannes skäl att avsäga sig en egen identitet och styrka. 
Det skulle kunna handla om bevarande av bekvämlighet och trygghet, och kanske rädsla 
för den ångest som kan tänkas väckas av ett ifrågasättande och ansvarstagande, men 
kanske framförallt en ±ykt från att stå för den hon är och ett undvikande av vad detta 
innebär. 

Det blir ett låst projektivt system som gör det möjligt att bibehålla de inre fantasi-
bilder de har av varandra och sig själva. Systemet kan förstås som upprätthållande och 
bibehållande av den stagnerade relationen. Den är inte en härbärgerande instans. Båda 
undviker att möta sina egen styrka respektive svaghet, de förstärker de försvar de 
individuellt byggt upp för att bibehålla sin självbild. 
 
 Bakgrund. 
 

Johan: Vi kommer båda två från en nästan otillständigt borgerlig miljö. 
Marianne: Johans far är läkare. 
Johan: Och min mor är mamma. I avsevärd grad. 
Marianne: Min far är jurist. Det var bestämt från början att jag också skulle bli 
advokat. Jag är yngst av sju syskon. Mor styrde och ställde i ett stort hus. Numera 
tar hon det lugnare. 
Johan: Gör hon det? (Artiga leenden) 
Marianne: Det konstiga med oss båda är faktiskt att vi trivs väldigt bra med våra 
föräldrar. Vi umgås en hel del. Det har aldrig varit några egentliga kon±ikter. 
(Bergman, 1973, s. 13) 

 
Ett socialt tryck har varit medverkande för de roller som de spelar i sitt gemensamma liv 
och de har blivit det som föräldrarna önskat. De har också liknande bakgrund. Man kan 
tänka sig att deras inre par är lika varandra. Ett inre par som är ett internaliserat sätt att 
relatera i en kärleksrelation (Morgan, 1998/2005). De matchar varandra. Båda har ett 
inre par som består av ett uppdelande av roller, där den ena parten står för karriären och 
den andra för tryggheten i hemmet. Rollerna Johan och Marianne har inför varandra är 
de av det inre paret.  
Det har aldrig varit några egentliga kon±ikter med ursprungsfamiljerna menar 
Marianne. Men detta beror snarare på att det inte ¬nns utrymme för kon±ikter med 
föräldrarna, eller med varandra, i hennes inre värld. Det verkar som hon har ett inre 
relaterande som handlar om att man inte har kon±ikter i familjen. Samhällsutveck-
lingen, uppväxtförhållanden, social tillhörighet och könsstrukturer verkar här spela en 
stor roll för hur man förhåller sig till det inre relaterandet och vilken roll man får i ett 
förhållande. Uttrycket för en och samma kon±ikt kommer att vara kopplad till det 
samhälle och den kultur personerna lever i. 
 

Omgivningen som förstärkande faktor. 
 

Johan: Jag är docent vid Psykotekniska Institutionen. 
Marianne: Jag har specialiserat mig på familjerätt och är anställd vid en advokat-
¬rma. Det blir mest skilsmässor och liknande. Det intressanta är ju att man hela 
tiden kommer i kontakt med…  

 
[Här blir Marianne avbruten av en fotograf, mitt i en mening. Hon slutar då prata direkt 
och reportern visar sedan inget intresse av att låta Marianne fortsätta prata.] 
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 Fru Palm: Hur trä¦ades ni? (Bergman, 1973, s. 13) 
 
Marianne börjar nu visa lite mer av sig själv, och att hon faktiskt är en yrkeskvinna. 
Möjligtvis är reportern, fru Palm, inte så intresserad av Mariannes yrkesliv utifrån hur 
hon först framställde sig. Fru Palm är bara intresserad av hur Marianne är i sitt förhållan-
de till Johan. Att Marianne inte står på sig och fortsätter berätta trots störningsmomen-
tet visar på att hon inte tror att någon annan är så speciellt intresserad av hennes yrkes-
liv. Det blir bekräftat för henne att hon inte har något intressant att komma med för 
egen del. Det är en inre kon±ikt för Marianne som förstärks både via hennes relaterande 
till Johan såväl som till reaktionerna från omgivningen. Hon vill vara en framgångsrik 
kvinna både vad det gäller karriär och som mor. Kon±ikten lindras därmed, om än för 
stunden. Att vara den tillbakadragna kvinnan bakom den store Johan är därmed ett 
mycket behagligare alternativ för Marianne. Det blir tydligt att även omgivningen spelar 
en betydande roll i bibehållandet av denna projektiva identi¬kation. Det är inte bara i 
Mariannes inre fantasi som hon bara ¬nns via Johan. Även omgivningen förstärker 
bilden. 
 
 Valde aldrig den andre. 
 

Marianne: (…) Vi kände oss lite ensamma och tilltufsade. Så jag föreslog att vi 
skulle hålla ihop. Vi var inte alls kära i varandra, vi var bara ledsna. 
Johan: Vi trivdes kolossalt bra tillsammans och blev riktigt ±itiga med studierna.  
(…)  
Johan: Vi ansågs som ett närmast idealiskt äkta par. 
(…)  
Johan: (…) Trygghet, ordning, trevnad och lojalitet. Det verkar misstänkt lyckat. 
(Bergman, 1973, s. 14-15) 

 
De blir uppenbart att de valt varandra som stödjande objektval. Om detta skriver Freud i 
sin artikel Introduktion till narcissismen (1914/2003). Det ¬nns två typer av val, narcissis-
tiska kärleksval och stödjande val. De har valt tryggheten och stödjandet. De söker inte 
påfyllning utan snarare trygghet. Det är inte en av dem som har valt den andre. Det sak-
nas passionerad lust i valet av den andra. De är två ledsna människor som känner sig en-
samma och inte längre orkar att söka tillfredsställelse och mothugg i drifterna, utan en 
tillvaro utan ångest. Valet är mer baserat på rädsla än på någon lustprincip. Det är ett 
passivt val. I detta kan man tänka sig att det inre paret och dess relaterande kommer att 
få råda i relationen. Relaterandet blir det som gör att relationen fortgår. 
  

Marianne bär på känslorna. 
 

Fru Palm: Grälar ni aldrig? 
Johan: Jodå. Marianne grälar. 
Marianne: Johan har så svårt att bli arg. Så jag kommer av mig. (Bergman, 1973 s. 
15) 

 
Marianne bär rollen av den som skapar kon±ikter, men också den som tar upp eventu-
ella problem i förhållandet. Detta är en grogrund för hur en projektiv identi¬kation kan 
uppstå. Om Johan vill ta upp något kan han få Marianne att bli arg, bära på den ilskan åt 
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honom. Rollerna blir statiska. Marianne verkar trygg i detta. Detta kan komma att 
fungera som avgiftande. Att Marianne får en möjlighet att undersöka sin ilska och de 
känslor som ligger i ilskan, medan Johan kan få tillgång till att undersöka vad som ¬nns i 
att vara lugn. Lugnet kanske också döljer ilska. Samtidigt är det med så tydliga roll-
fördelningar, stor risk att Johan, om han nu blir arg, inte lever ut det, eftersom han bär 
på en föreställning av sig själv som den lugna. Marianne får i denna rollfördelning ingen 
möjlighet att härbärgera Johans ilska. Det är hennes roll att stå för impulserna. På detta 
sätt tar det inre relaterandet sig uttryck i den projektiva identi¬kationen dem emellan. 
 
 Det trygga valet. 
 

Johan: (…) Jag gillar den här gamla billiga so¦an och den här fotogenlampan. De 
ger mig en illusion av trygghet som är så bräcklig att det nästan är komiskt. Jag 
tycker om Bachs Matteuspassion trots att jag inte är troende, eftersom den ger mig 
föreställningar om fromhet och tillhörighet. Jag är ytterst beroende av det inten-
siva umgänget med våra familjer, eftersom det påminner mig om min barndoms 
upplevelser av att vara skyddad. (Bergman, 1973, s. 16–17) 

 
Det verkar som om Johan längtar efter paradiset, eller ett tryggt liv i livmodern. Den 
trygghet han tycker sig upplevt i barndomen ligger till grund för en drivkraft att söka det 
under resten av livet. Det är väl just därför han söker sig till en kvinna som kan bära den 
mammaroll som skyddade honom under uppväxten. Istället för att växa som människa 
och styrka att klara att bära sin egen ångest söker Johan uttryckligen en regression och 
ett liv utan ångest. Det trygga valet ¬nner han i Marianne. 
 
 Johan säger att de hör ihop – men tar tillbaka det. 
 

Marianne: Tror du överhuvudtaget att två mänskor kan leva tillsammans hela livet? 
Johan: Det är en jävla befängd konvention som vi ärvt från jag vet inte vad. Man 
skulle ha femårskontrakt. Eller ett avtal som löpte från år till år, som man kunde 
säga upp. 
Marianne: Skulle vi ha det? 
Johan: Nej, inte vi. (Bergman, 1973, s. 31) 

 
Johan menar att de inte är som andra. Marianne verkar intresserad och öppen för att de 
kanske inte är ämnade att leva ihop, eller åtminstone inte kommer att leva ihop resten 
av livet. Hon verkar vilja att Johan ska säga att de inte kommer att leva ihop. Och det är 
ju precis det som Johan förmedlar med sin teori om att man ska ha ett löpande kontrakt. 
Men när Marianne står på sig och vill att Johan ska bestämma sig för om de ska leva ihop 
eller inte så drar han sig undan och menar att hennes fråga är konstig. Marianne vill inte 
ta ansvar för att hon vill se ett liv utan honom. Man skulle också kunna tänka sig att det 
Marianne egentligen frågar Johan om, är om han vill fortsätta att leva med henne, och 
att det Johan egentligen svarar är att han vill skilja sig. Men att han genom att använda 
negationen, som inte existerar i en önskan, slipper möta sin verkliga känsla.  
 
 Marianne undersöker sexualiteten – Johan nekar. 
 

Marianne: Sörjer du aldrig över att du inte kommer att ligga med någon annan än 
mig? 
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Johan: Gör du? 
Marianne: Ibland. 
Johan (häpen): Jaså. Det var som fan. 
Marianne: Men det är bara en rent teoretisk saknad. 
Johan: Jag undrar om det är något fel på mig, eftersom jag aldrig har den sortens 
fantasier. Jag är nöjd. (Bergman, 1973, s. 31) 

 
Det börjar som ett utforskande av den gemensamma sexualiteten från Mariannes sida. 
Johan blir mannen med kraften i hennes fantasi, den i förhållandet som borde sörja över 
att han bara ligger med henne. Samtidigt öppnar hon dörren för Johan att börja leta 
efter någon annan. Det är som om han inte tänkt tanken på att ligga med någon annan. 
Här vill Marianne att Johan ska bära sexdriften, likväl som otroheten. Det är som om 
hon föredrar att han knullar runt och bär hundhuvudet, än att hon gör det. På detta sätt 
får Marianne tillgång till sexualiteten via fantasin om Johan. 
 

I Mariannes värld pratar paret om allt. 
 
Marianne: Tänk på oss. Vi pratar om allting och vi förstår varandra på ögonblicket. 
Vi talar samma språk. Det är därför vi har det så bra. (Bergman, 1973, s. 32) 
 

Marianne har en inre föreställning om att de kan samtala om allt. Detta innebär att hon 
inte ifrågasätter att de faktiskt inte kan det. Det ¬nns en trygghet i vetskapen om att de 
kan tala om allt. Om det stämmer eller inte är inte lika intressant för Marianne. I 
Mariannes inre värld är ett par två människor som kan prata om allt och dessutom alltid 
gör det.  
 
 Sammanfattande diskussion kring den inre rigida paret. Johan och Mariannes kommuni-
kation i denna sekvens kan beskrivas som rigid, konserverande och cementerande. De 
bär båda med sig internaliserade prototyper för ett relaterande, troligtvis i hög grad 
präglat av sina respektive föräldrar, och hur deras relation såg ut. 

Bägge två har sannolikt fallit in i och accepterat roller som av omgivningen tillskrivits 
dem. De verkar inte ha genomgått en frigörelse från, eller ens ifrågasättande av dessa 
internaliserade och accepterade modeller för hur två människor i en parrelation för-
håller sig gentemot varandra. Troligtvis är det avsaknaden av aktiva val med tillkomman-
de ansvar för vilka de egentligen är, och vill vara, som omöjliggör en genuin relation dem 
emellan. Trots att det tar sig uttryck på olika sätt, är båda väldigt hämmade när det 
handlar om aggressioner och sexuell utlevelse. Drifterna är inte integrerade vare sig 
inom dem själva eller i deras relation, medan däremot deras respektive överjag spelar en 
central roll.  

Deras inbördes kommunikation kännetecknas av mycket projicering från bådas håll. 
De har ingen större tillgång till sig själva i någon genuin mening, eftersom stora delar är 
projicerade, och de förnimmer av resultatet att döma, både tomhets- och overklighets-
känslor.  

Det projektiva systemet, den projektiva identi¬kationen dem emellan fungerar för-
visso i all sin låsning, men fyller en funktion av ett upprätthållande av det icke-genuina, 
det icke-utvecklande. På den oidipala kon±iktnivån, be¬nner sig ingen av dem vare sig 
på ett genomarbetat, eller ett för närvarande bearbetande plan. I någon mån verkar 
deras identitet på en utvecklingsnivå främst domineras av dem som son, respektive 
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dotter. De verkar inte ha genomgått ett genomgripande autentiskt vuxenblivande, vare 
sig i relation till sig själva eller till varandra. 
 
 
Det inre rollbytande paret 
 

Ansvar för abort. 
 
Johan: Menar du att du vill göra abort? 
Marianne: Jag vill att du och jag resonerar om saken. Sedan gör vi som vi gemen-
samt har beslutat. 
Johan: Jag tycker att du ska bestämma. 
Marianne: Varför ska jag bestämma? 
Johan: Det är självklart. Du får besväret och ansvaret. Alternativt får du glädjen och 
tillfredsställelsen. (Bergman, 1973, s. 34) 

 
Johan och Marianne tampas med sin förvirring och frustration över att inte veta vad de 
vill. Det blir till något som liknar en pingpongmatch, där ansvaret för beslutet som in-
gen vill ta eller bära, ideligen förläggs hos den andre. I någon mån träder ändå Marianne 
fram som den aktiva, tydligare, mer riktade av de två i den här projektiva identi¬katio-
nen. Och det är Johan som inte tycks ha tillgång till sig själv. Marianne väcker frågorna, 
en av de roller som tilldelats henne i deras inre relaterande, och driver processen framåt. 
Hon verkar söka en genuin kontakt med Johan, kanske också någon slags genuinitet hos 
sig själv, eftersom hon genom att pressa Johan på svar även måste konfrontera sig själv 
med vad hon vill. 

Marianne försöker få Johan, som i hennes inre har tillgång till styrkan, att fatta ett 
liknande beslut, men Johan går inte in i detta. Han ser sig gärna som den med styrka, 
men det ansvaret som beslutet innebär vill han försöka undvika. För honom är besvär 
och ansvar ganska synonyma ord. I hans fantasi är det Marianne som ensam har ansvaret 
för hemmet. Han har projicerat in detta i sitt sätt att relatera till henne. 
 

Lägger ansvaret på den tredje. 
 
Johan: Våra mammor kommer i alla fall bli entusiastiska. Vad tror du våra döttrar 
ska säga? 
Marianne: (…) De kommer att förlåta oss.  
Johan: Jaha! Skål då, Marianne, och må han eller hon vara välkommen. På något 
sätt tycker jag att det ska bli riktigt trevligt. (Bergman, 1973, s. 35–36) 

 
När Johan och Marianne inte kan bestämma sig för om de ska ha ytterligare ett barn 
eller inte, kommer de till en fas där deras relaterande inte längre fungerar. Deras relate-
rande till den inre bilden av den andre hindrar en kreativ kommunikation. Istället för att 
Marianne tar på sig ansvaret för om barnet ska födas eller inte, ställer Johan till slut frå-
gan vad deras föräldrar och barn kommer att tycka om ytterligare en familjemedlem. 
Han förlägger beslutet om ett barn på en tredje part. Om inte Marianne, som i Johans 
projektiva identi¬kation ska fatta det beslutet, projicerar han detta på någon annan för 
att slippa ta det ansvaret själv. Deras pågående projektiva identi¬kation har varit två-
kroppslig i den mening att Marianne har ansvaret för hemmet. När hon i denna fråga 
inte vill ta på sig detta ansvar ensam, svarar Johan med att projicera detta in i andra 
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familjemedlemmar. De undersöker också i detta sina roller om vem som ska ta ansvar 
om hemmet. När Marianne inte ensam tar på sig ansvaret för hemmet, för±yttas det till 
en tredje part.  
 

Låst projektion – ingen mottagare. 
 
Marianne: Nej, det jag kan inte [förklara], eftersom det är en känsla. (…) Och så 
kommer det här med ungen. Det är verkligt.  
Johan: Man kan se det tvärtom också. 
Marianne: (…) Och ingen ömhet har vi. Och ingen kärlek. Och ingen glädje. Vi 
skulle väldigt bra kunna ta hand om den här ungen. (…) Jag tror att jag hade en 
riktig känsla. (…) 
Johan: Jag förstår inte vad du talar om. (Bergman, 1973, s. 37) 

 
I den här projektiva identi¬kationen som skulle kunna ses som såväl enkroppslig som 
tvåkroppslig, ser det ut som om Johan och Marianne till en början är upptagna med 
samma fråga,  dvs. om de ska behålla barnet eller inte, men i själva verket är det nog 
snarare så att Marianne ställer sig själv och Johan frågan om hon verkligen vill leva det liv 
hon gör tillsammans med Johan. Johan svarar på en manifest nivå och läser inte mellan 
raderna vad Marianne egentligen uttrycker. Han verkar vare sig vilja eller kunna 
härbärgera hennes behov av att närma sig honom och de frågor hon har. Det verkar 
däremot så att Mariannes tvivel sipprar igenom och att Johan tar det till sig på en 
omedveten nivå och börjar agera i enlighet med det hon projicerar. Den projektiva 
identi¬kationen är här relativt låst och de fastnar i respektive positioner och känner sig 
sannolikt missförstådda och sårade bägge två. 
 

Beslutet om aborten. 
 
Marianne: Vi försöker bara smita. 
Johan: Vi försöker undvika avgöranden och dramatiska beslut om det är så du 
menar. Och det tycker jag är sunt. (…) 
(…)  
Marianne: Egentligen handlade det inte om ungen. 
Johan: Nej, det gjorde väl inte det. 
Marianne: Utan om dig och mig. (Bergman, 1973, s. 38–39) 

 
Varken Marianne eller Johan vill ta ansvar för att ska¦a ett barn. Marianne vill veta vad 
Johan tycker. Johan vill att Marianne ska fatta ett beslut. De försöker även tillsammans 
förlägga beslutet på föräldrar och barn. Samtidigt som de brottas med om de vill ha eller 
ska ska¦a ett barn till, så skymtar bitvis det faktum fram att de inser att de samtalar om 
något annat. Om sin framtid. Ska de förlänga äktenskapskontraktet eller ska de inte 
göra det?  

Marianne har bilden av att Johan har rätten till beslut i dessa frågor. Han är den som 
bär på styrkan i förhållandet. Johan har här bilden av att Marianne sköter allt i hushållet. 
Hon har blivit mamma i avsevärd grad. Hon har makten över hushållet. Det projektiva 
systemet fungerar till slut inte. Att ska¦a ett barn till eller inte, är både ett stort beslut 
samtidigt som det handlar om hemmet. Det är som om båda har en inre bild av den 
andre som inte riktigt stämmer överens. Båda kommunicerar här med projektiv identi¬-
kation i dess enkroppsliga de¬nition. Båda har i sin fantasi projicerat något in i det inre 
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objektet av den andre. Men det blir inte riktigt avgiftande, så att det går att utforska. 
Ingen kan härbärgera den andres ångest. Det blir tydligt att de ibland märker att det 
inte är ett beslut om ett barn. De har bitvis en förmedvetenhet kring att de handlar om 
deras relation och relaterande. I detta söker de sina roller och förhållningssätt gentemot 
varandra. 
 

Marianne visar ånger för aborten – söker stöd – det projektiva systemet förändras. 
 
Marianne: Jag ångrar mig så fruktansvärt. 
Johan svarar inte, håller hennes hand. 
(…)  
Johan: Du mår bättre imorgon 
Marianne: Vad är det jag har gjort? 
Johan: Det är ingen idé att tänka så. 
Marianne: Nej. 
Johan: Om några veckor har du glömt alltihop. 
(…)  
Marianne: Jag förstår inte hur jag ska komma över det. 
Johan: Ska du inte försöka sova lite?  
Marianne: Jo.  
Johan: Jag måste ändå gå nu. Sköt om dig. (Bergman, 1973, s. 41) 

 
Marianne har nu tagit på sig ansvaret för aborten. Hon ¬ck inte det delade ansvar hon 
sökte hos Johan. Han orkar inte heller bära hennes ångest eller hjälpa till. Hon har 
genomfört aborten och hon kommer även att glömma bort det. Han ser sig inte delaktig 
i beslutet, och han vill inte heller vara det. Beslutet att inte förlänga kontraktet, att inte 
heller ska¦a ytterligare ett barn har fattats utan att någon egentligen fattat ett beslut. 
Det har bara hänt. När Johan inte ens orkar lyssna på hennes ångest kring ingreppet, 
signalerar han att det var hennes beslut. Hon känner det tydligt. 

Marianne börjar söka stöd hos Johan för att få möjlighet att undersöka sin egen 
svaghet. Hon ställer frågor till sig själv kring beslutet och tänker att hon aldrig kan 
glömma det inträ¦ade. Johan svarar inte på detta, han går inte in och ger henne styrka 
att fortsätta söka. Ingen av dem använder sig i detta av en projektiv identi¬kation, utan 
det handlar snarare om ett återtagande av projektionerna. Marianne tar sina projektio-
ner åter, hon inser att hon måste ta ansvar för detta. Att hon kan vara svag inför sig själv 
och behöver Johans hjälp att bära sorgen över det förlorade barnet. Johan ger henne inte 
den hjälpen, utan svarar att det går över. Han vill undvika att gå in i det som han tycker 
är Mariannes ansvar. 

Marianne verkar göra försök att bryta de låsta positionerna i den här projektiva identi-
¬kationen. Hon uttrycker en genuin sorg över vad som gått förlorat och Johan intar en 
allt annat än härbärgerande ställning. Han signalerar tydligt att han inte är intresserad 
av att diskutera saken vidare i sitt försök att trösta henne. Det verkar vara så att 
Marianne nu blivit bärare av förlusten och sorgen över det förlorade barnet, som kanske 
också symboliserade en nu förlorad del av deras äktenskap. Johans avvisande hållning 
inför det som hänt kan ha sin orsak i att han projicerat sin sorg över förlusten på 
Marianne och därför känner sig främmande inför, och motvillig att närma sig den. 
Samtidigt befäster han här sin projektiva identi¬kation om att hon har det totala an-
svaret för dessa typer av frågor. Han står fast vid att Marianne är den som får glädjen 
alternativt sorgen för det som händer i detta eftersom det har med hemmet att göra. 
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Den projektiva identi¬kationen har ändrat karaktär. För Johan är det, i en enkroppslig 
mening, en projektiv identi¬kation. I hans fantasi är allt som vanligt. För Marianne har 
det hänt något. Hon undersöker den genuina sorgen och svagheten som hon vill ha 
Johans hjälp för att undersöka. Det som hänt är att den inte längre är tvåkroppslig. 
Marianne har börjat att återta sina projektioner. 
 

Johan stöttar Marianne i hennes sökande. 
 
Marianne: (…) Jag låg och retade upp mig på den där jäkla söndagsmiddagen med 
föräldrarna. (Bergman, 1973, s. 45) 
 

Johan: Nå, ska du inte ringa till din mamma då. Hon är ju ohyggligt morgonpigg. 
Marianne: Kom vi inte överens om att det var du som skulle ringa återbud? 
Johan: Nej, men älskling. Ring nu. Jag ska hålla dig i handen och vara ditt moralis-
ka stöd. 
Marianne: Ja då ringer jag då. Känn hur hjärtat dunkar i bröstet på mig. Men nå-
gon gång måste det första steget tas. (Bergman, 1973, s. 48) 
 

Johan: Jag tycker i alla fall att du var modig. (Kysser henne) Vi säger återbud en 
annan gång. Nu ska du inte vara ledsen. (Bergman, 1973, s. 49) 

 
I vinjetten kan man se hur Marianne har en önskan om att familjen inte längre ska vara 
så beroende av ursprungsfamiljerna. Hon uttrycker sina känslor och tankar för Johan 
som förstår vad hon menar, samtidigt som han försöker hitta på alternativa förklaringar 
till varför Marianne är så upprörd. Marianne försöker i vrede få Johan att bära hennes 
irritation för hur de lever sitt inrutade liv. I sin fantasi ser hon hur Johan är den som är 
arg och vill att han ska ringa återbud å hennes vägnar. I en rak kommunikation hade hon 
kunnat uttrycka sin önskan och frågat om Johans åsikt, men hon väljer istället att be 
Johan ringa samtalet åt henne. Marianne har en inneboende tanke om att Johan är den 
som äger besluten och styrkan i familjen och därmed den enda i familjen som kan fatta 
och agera i dessa typer av ärenden. Detta trots att det är hennes egen ursprungsfamilj 
som de ska äta middag hos.  

Johan noterar och speglar Marianne och låter henne bära sin aggression, men går 
däremot inte in i och agerar å hennes vägnar. Han låter sig inte styras av hennes fantasi 
om honom som kraften och beslutsfattaren i familjen. Istället fungerar han som en 
stödjande kraft där Marianne kan undersöka sin egen styrka. Istället för att gå in i en 
projektiv transidenti¬kation där han börjar agera utifrån hennes önskan och fantasi om 
Johan som kraften i äktenskapet ger han tillbaka kraften till henne. På detta sätt undvi-
ker han att gå in i och agera utifrån hennes fantasier. Marianne har en enkroppslig pro-
jektiv identi¬kation som aldrig har en möjlighet att fästa sig hos mottagaren. Mariannes 
egen inneboende kraft försöker här projiceras in i hennes inre objekt av Johan medan 
det yttre faktiska objektet Johan nekar att ta emot denna. Detta ger Marianne möjlighet 
att ringa själv. Kraven från modern tvingar Marianne att återta sitt beslut om att lämna 
återbud. Och Johan visar tydligt att han tycker att Marianne är modig. Detta bekräftar 
för Marianne att hennes fantasi om Johans styrka består. Den kommer att fortsätta att 
bekräfta för Marianne att Johan är den som bär kraften och styrkan i familjen. Den 
enkroppsliga projektiva identi¬kation kommer därmed att fortgå trots att Johan i 
vinjetten inte går in i en projektiv transidenti¬kation. Marianne kommer fortfarande i 
Johans fantasi att bära allt ansvar som har med familjen att göra.  
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Sökandet efter tröst. 
 
Marianne: Tycker du om att komma hem? 
Johan (snäll): Är allt så väldigt komplicerat just i dag? 
Marianne: Jag skulle vilja att vi gömde oss i sängen och bara höll om 
varandra och inte steg upp på en hel vecka. Och så skulle vi gråta båda två. 
Johan: Vi har inte valt den sortens liv. (Bergman, 1973, s. 49–50) 

  
Marianne kastar ut ett försök att kommunicera att hon är ledsen över att de inte har det 
bra och undrar om Johan också är ledsen och vad han känner. Johan svarar på en helt 
annan nivå, kommunikationen fungerar inte, utforskandet fungerar inte. Frågan är om 
de här blir varse om att de kanske inte i aktiv mening valt någon sorts liv, då de snarare 
agerar medpassagerare, än aktiva aktörer i sina egna liv. Marianne utforskar också sitt liv 
tillsammans med Johan. Hon skulle vilja att de utforskade hans och hennes möjlighet 
att vara ledsna tillsammans och inte att hon bar hans ledsnad åt honom. Istället hamnar 
de i att hon bär rollen av den som försöker, men Johan bär här fortfarande styrkan att 
bekräfta, eller som i detta fallet, att avfärda att de ska göra detta tillsammans. Johan vill 
inte utforska hennes ledsenhet, utan att hon ska bära hans sorg. Det blir ett utforskande 
av rollerna gentemot honom, men ingen utveckling eftersom de tillsammans på ett 
omedvetet plan bestämt att han är den som söker tröst hos henne. Hennes försök 
avfärdas vilket leder till att Marianne inte kommer att utforska detta område utan snara-
re fastnar i att bara vara personen som stöttar en annan person. Eller kvinnan som stöt-
tar sin man som är det mer traditionella uttrycket för denna rollfördelning.  
 

Marianne vill att de ska undersöka sexualiteten – Johan nekar. 
 
Marianne: Tänk om du och jag började bedra varandra. 
Johan (genererat): Nej men snälla Marianne. 
Marianne: Jag menar inte tillfälligt. Utan konstant. Jag menar att vi allvarligt för-
älskade oss i någon annan. Vad skulle du säga då? 
Johan: Jag skulle slå ihjäl dig förstås. (Bergman, 1973, s. 50) 

 
Marianne verkar vilja att Johan ska delta i hennes utforskande av hennes egen lust och 
sexualitet. Samtidigt sanktionerar hon och kanske t.o.m. uppmuntrar Johan till otrohet. 
Mariannes agerande kan närmast ses som passivt aggressivt, då hon får sin vilja fram 
utan att själv agera, men slipper skulden då Johan kan tänkas stå för det manifesta iscen-
sättandet – och därmed bära detta – om det som kan tänkas vara bådas mer eller mindre 
omedvetna önskan.  

Marianne visar samtidigt att hon börjar tänka i nya banor. Att hon börjar tänka tankar 
om att hon och Johan inte kommer att leva ihop resten av livet. Johan svarar inte an på 
detta omedelbart utan deklarerar klart och tydligt att det skulle vara oacceptabelt. Det 
blir aldrig till ett gemensamt utforskande, varken enskilt eller tillsammans. Eftersom 
Johan i deras uppdelning av ansvarsområden, ansvarar för förlängningen av kontraktet 
är det också hans åsikt i frågan som i detta väger tyngst. 
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Ansvar för det inrutade livet. 
 
Marianne: (…) Ibland får jag en obetvinglig lust att bara ±yta och kanske sjunka.  
Johan: Vem har inte den lusten? 
Marianne: Du. Du har inte den lusten. 
Johan (plötsligt skarpt): Vad vet du om det? 
Marianne (ler): Nej, min lilla älskling, jag tror jag känner dig ganska väl vid det här 
laget. (…) Du älskar ordning och reda. 
Johan: Det gör du också. 
(…)  
Marianne: Jag är inte lika säker som du. 
Johan: På vad då? 
Marianne: På vem jag egentligen är. (Bergman, 1973, s. 51–52) 

 
Här bollar de sinsemellan ansvaret för sina egenskaper som de inte verkar vilja kännas 
vid. De förlägger och projicerar. Marianne verkar vilja försöka att använda Johan för att 
ta reda på vem hon är och vad hon känner. Johan är korthuggen och avstängd. 

Det ¬nns något anklagande och en lätt ¬entlig underton i det Johan säger till 
Marianne. Möjligt är att det så att han försöker uttrycka en känsla av något slags av-
visande, han kanske försöker säga att han känner sig som en del av oordningen, det som 
Marianne inte står ut med. Påtagligt är att de följer ett mönster där Johan försvarar sig 
mot Mariannes o¦ensiv med att direkt ge tillbaka med ett tyngre artilleri. Marianne 
verkar, åtminstone på ytan, ha en mer öppen och prestigelös attityd. Frågan är om hon 
är genuint utforskande av sig själv, eller om hon deltar i en process hon kontrollerar 
eftersom hon redan vet svaren.  
 I grund och botten har Johan och Marianne båda problem. Marianne försöker utforska 
sitt eget liv genom att förlägga det hos Johan. För henne är det han som är den som 
gillar att leva ett inrutat och ordnat liv utan någon som helst improvisation. I hennes 
fantasi är det han som är den av de två som är den som lever det inrutade livet. Johan 
identi¬erar sig inte med hennes projektion. Hon får, i och med hans mottagande, inte 
möjlighet att förlägga sina förskjutna och projicerade egenskaper hos honom. I hennes 
fantasi kan det fortfarande vara så, att det pågår en projektiv identi¬kation i den en-
kroppsliga betydelsen där det fortfarande är Johan som har denna egenskap. Men det 
når aldrig en tvåkroppslig identi¬kation, eftersom Johan inte går in i en trans-
identi¬kation i projektionen.  

Samtalet verkar därför inte leda någonvart. Marianne konstaterar till slut att hon inte 
är så säker på vem hon egentligen är. Mycket tyder också på att det är där konversatio-
nen börjat. Marianne vet inte vem hon är och vet inte heller om hon vill leva det inruta-
de liv hon lever. Den projektiva identi¬kationen som Marianne bär på om vem Johan är 
består, men den har varken lett till ett avgiftande eller till en låsning. Deras konversation 
kan däremot ses som ett sökande efter vem som är vem och vem som tycker vad. 
 

Marianne längtar efter det stora – Johan till det lilla. 
 
Johan: Skulle vi inte alls vara hemma i sommarhuset, menar du? 
(…)  
Marianne: (…) Eller om vi skulle resa till Svarta havet. Vad säger du om det? Eller 
Afrika? Det ¬nns fantastiskt billiga resor till Marocko. Eller Japan. Tänk dig om vi 
skulle resa till Japan. 
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(…)  
Johan: (…) Det är bara så att jag inte tror att jag har lust att ge mig ut och kuska 
runt världen mitt i varma sommaren. När man istället kan sitta i en båt och meta. 
Marianne: Då blir väl allt som vanligt. (Bergman, 1973, s. 63) 

 
Det vanliga, det som Johan genuint uttrycker att han vill, verkar inte tilltala Marianne. 
Sannolikt vill inte Marianne stanna upp och be¬nna sig i det vanliga, kanske det som 
verkligen är deras äktenskap. Marianne ger här uttryck för att hon vill upptäcka världen, 
hon söker den stora världen. Johan har en längtan efter den lilla världen där han får sitta 
i en båt och meta. Det blir här uppenbart att deras drömmar är väldigt olika. Detta är en 
omedveten kon±ikt för paret, där Johan längtar efter litenheten och Marianne efter det 
stora. Via projicering når det en jämvikt i detta. De får tillgång till denna sida via var-
andra. 

I deras äktenskap har de rollerna där Marianne bär det lilla och Johan det stora. Det är 
en inre kon±ikt de delar, det är en intrapsykisk kon±ikt i dem båda som de via en inter-
personell kon±ikt lever ut. Den ¬nns nu mellan dem, där de abonnerar på var sin roll. 
Han begränsar henne och hon öppnar dörrar för honom. De kommunicerar detta via en 
tvåkroppslig projektiv identi¬kation där de båda tar emot och bär. Det blir ett system, 
men eftersom de inte kan utforska den andra sidan i den andra blir det samtidigt stag-
nerande för deras gemensamma utveckling. Istället för att lösa och nå balans intrapsy-
kiskt blir det balans interpersonellt. 
 

Kvinnoförakt. 
 
Johan (skrattar och gäspar): Kvinnosaken är ett uttjatat kapitel, Marianne. Nu kan 
kvinnorna göra precis vad de har lust. Det tråkiga är att de inte gitter.  
Marianne (ler): Jaså, det var intressant! (Bergman, 1973, s. 66) 
 

Johan: Kvinnor är inte kloka. Tänk dig ett jävla kadaver till karl, alkoholiserad och 
upprutten och färdig för inlämning. Jag lovar dig: runt resterna av detta svin svävar 
ett antal fantastiska kvinnor likt stora vita fåglar. Kadavret stinker, han misshandlar 
dem – ingenting har någon betydelse. (Bergman, 1973, s. 67) 
 

Johan: Kvinnorna snodde åt sig den bästa rollen från början. Tacka fan för att de 
inte vill släppa den nu, när de lärt sig spela den till fulländning och dessutom 
åstadkommit vad det alltid strävat efter: det manliga kollektiva dåliga samvetet 
som ger dem otroliga fördelar utan att de behöver röra ett ¬nger. (…) Jag skulle då 
vilja fråga. Har inte kvinnor en alldeles speciell begåvning för råhet, brutalitet, vul-
garitet och hänsynslöshet. (Bergman, 1973, s. 68) 

 
Johan projicerar ut en massa känslor på en di¦us grupp kvinnor. Det är som om han inte 
tänker på att hans fru Marianne är den som lyssnar till hans tal om kvinnorna. I sitt tal är 
det som om han inte en enda gång tänker på att han är man och hon kvinna. På ett plan 
säger han att han vet att han kan behandla henne hur som helst, eftersom han vet att 
hon som kvinna ändå kommer att vara lojal mot honom. Hans tankar projiceras mot en 
grupp kvinnor och inte speci¬kt mot Marianne. Han uttrycker ingen inneboende fantasi 
om hur Marianne är utan säger snarare något allmänt om hur han uppfattar världen i 
stort. Det kan i denna scen inte bli en projektiv identi¬kation utan blir snarare en pro-
jektion. Han projicerar ut sina känslor av svaghet. Sändaren har många mottagare och 
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det är i detta svårt för mottagaren, Marianne, att visa på att hon transidenti¬erar sig med 
hans tal. I just denna passage kan man inte märka att Marianne gått in i en projektiv 
identi¬kation. Men man kan se denna passage som en introduktion till deras fortsatta 
utveckling då Marianne sitter och lyssnar och tar emot Johans svinaktiga sida. På något 
plan har hon i detta också börjat att identi¬era sig med den bild som Johan förmedlar, 
även om hon inte i scenen agerar därefter. 

Marianne kommer senare att bete sig precis på det sätt som Johan menar att kvinnor 
beter sig. Han både bedrar och slår henne, men Marianne håller samtidigt fast vid sin 
make som om han är kadavret och hon kvinnan som svävar kring kadavret. Hon uppvisar 
senare också precis den »råhet, brutalitet, vulgaritet och hänsynslöshet« (Bergman, 1973, 
s. 68) som Johan menar att kvinnor gör när skilsmässopapperna ska skrivas under. Ut-
vecklingen har gått från en projektion och blir senare till en projektiv identi¬kation. 
Den bild som Johan har av hur kvinnor är, har projicerats in i Marianne varpå hon har 
börjat att identi¬era sig med den bilden. I denna sekvens fyller inte den projektiva 
identi¬kation någon speci¬k funktion. Den ger inte Johan möjlighet att utforska detta, 
utan det blir snarare en låsning i deras förhållande. Det ¬nns inget avgiftande eller 
utvecklande. Deras bilder av varandra blir istället låsta och inverkar negativt för deras 
framtida utveckling. Han blir mannen som är otrogen och beter sig taskigt och hon 
kvinnan som svärmar kring honom. Det är bilder av varandra som blir schabloner som 
båda agerar utifrån. 
 

Mariannes ansvarar för sexuallivet. 
 

Han kysser henne och tar henne på bröstet. Hon ±yttar försiktigt hans hand. Han 
skrattar lite kort, reser sig och gäspar. Marianne ler skuldmedvetet.  
(…)  
Marianne: Johan! Om du tycker vi ska ligga med varandra så… 
Johan: Tack för erbjudandet, men nu sover jag. Godnatt, älskling. (Bergman, 1973, 
s. 73–74) 

 
Marianne nekar hans sexuella invit, men försöker sedan återta det genom att själv bjuda 
in till sex. De nekar båda varandra. Det verkar som om både Marianne och Johan är 
trötta på sitt sexliv och inser att de har problem. De kan dock inte gemensamt ta på sig 
ansvaret för detta utan bollar över ansvaret för problemet på varandra. De byter roller i 
relaterandet. Båda söker sex och avvisar sex. Det blir i slutändan Marianne som ensam 
får bära det gemensamma sexuella problemet för paret. Marianne blir den som ensam är 
frustrerad och som försöker förstå deras gemensamma problem. Ansvaret för sexlivet 
blir till slut Mariannes. Man kan se att Marianne till slut får rätt i att hon är den som bär 
skulden för det gemensamt havererade sexlivet. Den projektiva identi¬kationen är ett 
utforskande av deras roller, men i slutändan leder det ändå till att det blir som vanligt i 
deras relaterande. Samtidigt söker de ett bytande av roller. Men Johan förblir den utan 
problem och Marianne den med problem.  
 

Johan har trä¦at en ny kvinna. 
 
Johan: (…) Säg nånting för fan. 
Marianne: Jag vet inte vad jag ska säga.  
(…)  
Marianne: Hur ska vi göra nu då? 
Johan: Jag vet inte. (Bergman, 1973, s. 80–81) 
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Johan har bedragit Marianne med en annan kvinna. När han berättar detta är det som 
han förväntar sig att Marianne ska ta hand om detta. Han visar att han har föreställnin-
gar kring hur hon ska reagera. I hans inre värld verkar det som om han tänker att han ska 
berätta att han trä¦at en ny kvinna för Marianne och att hon sedan ska reagera genom 
att först bli sur och sedan ta ansvar för deras utveckling och skilsmässa. Det rigida inre 
paret hade resonerat som att Marianne ska ta ansvar för hemmet och hur hans otrohet 
ska påverka deras relation. Marianne reagerar inte på det sätt som Johan tänker vilket 
gör att han ryter till och ber henne säga något.  

Johan kommunicerar utifrån en projektiv identi¬kation i dess enkroppsliga mening 
och hans fantasier kring Marianne är att hon står för ilskan och hemmet och att hon är 
den som tar ansvar för allt som har med förhållandet att göra, om det så gäller abort eller 
skilsmässa. Johan har tidigare menat att han har förlängt kontraktet, men detta kontrakt 
verkar innebära att det är Marianne som ansvarar för de ±esta delar som har med hem-
met att göra. Det blir ingen transidenti¬kation, eftersom Marianne medger att hon inte 
vet vad hon ska säga och istället för att berätta hur de ska gå till väga så menar hon att de 
måste lösa detta problem tillsammans. Johan svarar inte an på detta. Det är som om han 
inte orkar ta ansvar för hur det blivit. I själva verket är det ju han som har försatt paret i 
denna situation. De försöker att göra upp sinsemellan vem som bär ansvaret.  

När det gällde aborten tog Marianne hela ansvaret, när det gäller Johans otrohet kan 
hon inte bära ansvaret. Trots detta försöker Johan genom sina inre fantasier att få henne 
till just det. Eftersom hon inte går in i sin tidigare roll blir det ett sökande efter vilka 
roller de har och hur de relaterar till varandra. I och med att Marianne inte tar ansvar 
måste Johan till slut be Marianne att säga något.  

Samtidigt är det också så att Marianne var den som pratade om otrohet första gången 
och på sätt och vis gav näring åt ett groende frö hos Johan. Det skulle kunna vara en 
förklaring till att Johan förväntar sig att Marianne ska ta hand om känslorna. Han har på 
en omedveten nivå agerat utifrån hennes önskan om otrohet. Han har handla utifrån 
hennes projektiva identi¬kation. På något plan verkar han tänka: »Jag har gjort det du 
bad mig om.« Det är som om han inte tänker på att det ¬nns följder av hans beteende, 
kanske beroende på att han tror att Marianne ska lösa det hela. Det är som om Johan 
känner sig tom, kanske för att han i detta bär Mariannes önskan om en annan partner. 
Han är därmed inte i kontakt med sin egen sexualitet utan hennes. Han är inte heller i 
kontakt med sina egna önskningar.  
 

Johan lämnar Marianne för annan kvinna men vägrar ta ansvar. 
 
Marianne: Hur ska vi göra nu då? 
Johan: Jag vet inte. 
Marianne: Vill du skiljas? Ska du gifta dig med henne? (Bergman, 1973, s. 81) 

 
Här börjar de låsta positionerna i den projektiva identi¬kationen att luckras upp. Johan 
är villrådig. Vi har tidigare kunnat konstatera att Marianne försökt att vid upprepade till-
fällen – utan resultat – att nå Johan. Marianne har stått för att vara den som väcker de 
frågor de båda brottas med, som Johan inte velat kännas vid eller varit mottaglig för. 
Johan har startat en process vars syfte verkar vara att ta reda på vilka de egentligen är. 
Marianne som tilldelats ansvaret för att väcka frågor kommer här med förslag om vad 
Johan känner. Hon fungerar som någon som hjälper Johan att sortera sina känslor. 
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Johan har ansvar för kontraktet – Marianne för hemmet. 
 
Johan: Jag vill komma bort från allt det här. (…) Jag vill vara med henne. Så vi reser 
tillsammans i morgon eftermiddag.  
Johan: Nu när jag talar med dig, nu när jag är hemma, så vill jag helst ge fan i allt-
ihop. Jag känner mig bara rädd och trött.  
(…)  
Johan: (…) Det är ju så här, Marianne. Det är ingenting att göra åt. (Bergman, 1973, 
s. 81–82) 

 
När Johan pratar med Marianne visar det sig tydligt hur kluven han är inför att lämna 
Marianne för den nya kvinnan Paula. Han vill inte fatta beslut, men Marianne får gärna 
göra det år honom. Samtidigt står han på sig och menar att det är ett faktum att det är 
som det är. Han ger därmed dubbla signaler till Marianne. Han agerar ut både att han 
vill och inte vill skiljas. Det ¬nns en önskan i hans beteende om att Marianne ska agera 
som en mamma och fatta de tunga besluten åt honom. Det ¬nns här en kon±ikt i an-
svarsområdena. Samtidigt som Johan via deras projektiva identi¬kationer tilldelats styr-
kan och kraften och ansvaret för om kontraktet ska förlängas, så måste han medge sin 
svaghet och misslyckande som make för att genuint fatta beslut och ta ansvar för sina 
handlingar. Eftersom han projicerat in denna svaghet i Marianne kommer han inte 
kunna stå för sitt beslut. För att kunna göra detta måste han återta sina projektioner och 
vara i kontakt med sin svaghet. 
 

Fantasin om den andre. 
 
Johan: (…) Jag vet precis vad du tänker och jag har inga ursäkter att komma med. 
Marianne: Hur kan du veta vad jag tänker? (Bergman, 1973, s. 81–82) 
 

Johan: Jag vet precis vad du menar. (…) 
Marianne: Det var inte det jag menade. (Bergman, 1973, s. 87) 

 
Detta visar att Johan går runt och fantiserar över hur Marianne tänker. Att han reagerar 
på den inre bilden över hur han uppfattar henne. Detta är något som kan uppstå relativt 
ofta i en parbildning. Man lever så nära in på varandra att man nästan kan prata med den 
andre, trots att den andre inte är närvarande. Och i sin egen tystnad vet man exakt hur 
den andre ska reagera och hur den andre gör. Att i detta inte märka när man kommuni-
cerar med projektiv identi¬kation, är därmed egentligen inte så märkligt. Det är dessa 
omedvetna processer som är igång. Man tycker att man vet hur den andre är och hur den 
allt som oftast beter sig. Detta är också på något sätt grunden för den tanke Ogden har 
kring projektiv identi¬kation. Att veta vad den andre tänker gör att den projektiva 
identi¬kation blir ett användbart kommunikationsmedel ju närmare man kommer den 
andre i relationen. När Johan tar upp att han vet vad Marianne tänker ger han henne en 
möjlighet att reagera och därmed försvara sig. Det ¬nns därmed en möjlighet att under-
söka vad den andre tycker. 
 

Marianne tar ansvar för hemmet. 
 
Johan: Jag har ett sammanträde klockan nio. 
Marianne: Då föreslår jag att vi går och lägger oss.  
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(…) 
Johan: Vet du om min grå kostym ¬nns här eller i stan? Jag har letat efter den. 
(…)  
Marianne: Om du vill kan jag åka in och hämta den åt dig. Jag ska gärna packa åt 
dig om du vill. Du brukar inte vara så ¬n på det. 
Johan: Nej tack. (Bergman, 1973, s. 82–83) 

 
Marianne tar således på sig rollen som den ansvarstagande. Hon ser till att han inte 
kommer för sent och att han är välklädd när han åker. Men hon fattar inte beslut om 
huruvida de ska fortsätta förhållandet eller inte. Hon tar ansvar för hemmet som alltid, 
men det är Johan som bär ansvaret huruvida de ska förlänga kontraktet eller inte. Det är 
inte hennes roll. Det är inget hon identi¬erar sig med. Däremot tar hon ansvar för att 
Johan har det bra i stunden på ett praktiskt plan. Har han ett tidigt möte så måste de 
sova, så att han inte gör bort sig på mötet.  

Ingen av dem, allra minst Marianne uttrycker någon egentlig sorg eller vrede över vad 
som håller på att hända, eller i viss mån redan hänt. Istället går hon in i rollen som den 
närande modern. Hon verkar på ett närmast absurt sätt vara helt tömd på känslor som 
eventuellt kunde innefatta några anspråk på sin man. Den projektiva identi¬kationen 
dem emellan innehåller ett slags godkännande som på något sätt sanktionerar Johans 
agerande. Mariannes passiva förhållningssätt skulle kunna härröra från en viss lättnad 
över att någonting verkligt faktiskt händer. 
 

Johan visar att han har tänkt men kan inte bära det. 
 
Johan: (…) Från den första september betalar banken ettusensexhundra kronor i 
månaden till dig och ±ickorna. (Bergman, 1973, s. 84) 

 
Johan har berättat för Marianne att han trä¦at en annan. Men det tar en lång stund in-
nan han verkligen visar vad han vill. Han har redan fattat beslut om att sälja en båt och ta 
ett lån för att kunna betala underhåll. När Johan säger att sanningen är ute, menar han 
att den är det eftersom han berättat om sin nya kvinna. Men sanningen kommer fram 
först efter ett tag. Att Marianne inte reagerar på annat sätt än att ta ansvar för det prak-
tiska detaljerna provocerar Johan till den milda grad, att han tvingas att säga att det är 
slut och att han själv redan tagit hand om alla praktiska detaljer kring hur de ska gå 
vidare.  

Han väntar till dagen innan han ska åka med att informera Marianne. Det är som om 
han inte vågar att ta ansvar för detta. Han försöker få Marianne att fatta beslutet åt 
honom. Han försöker undgå att ta ansvar. Men eftersom det inte är hennes roll att 
förlänga kontraktet går hon inte in i en projektiv identi¬kation på detta område. När 
han pratar om praktiska detaljer hakar Marianne genast på, när det gäller avslut gör hon 
det inte.  

 
Marianne ger styrka. 
 
Johan: (…) Det lönar sig inte att ståta med skuldkänslor och dåligt samvete fast fan 
ska veta att jag har dåligt samvete så jag knappt kan andas. (…) 
Marianne: Stackars du. 
Johan: Jag vill inte ha ditt medlidande. (…) Jag tror det bara är tillgjordhet från min 
sida. (…) Jag tror inte att jag en minut rör vid sanningen om oss. Jag tror inte det 

 



 –28–

¬nns någon entydig sanning förresten. Det är bara svårigheter överallt. Och hur 
man än rör sig och vad man än säger, så gör det ont. (Bergman, 1973, s. 86) 

 
Johan försöker här närma sig känslan att vara svag. Han upplever både skuld och dåligt 
samvete för att han inlett ett förhållande med en annan kvinna. Marianne kan inte 
hantera denna svaga Johan utan reagerar genast med att ge honom kraft. Hon tycker 
synd om honom trots att det är han som startat den här processen. När hon stöttar 
honom och försöker ge honom styrka så avvisar han henne. Detta brutala tillvägagångs-
sätt kanske är Johans enda möjliga väg att bryta den låsta projektiva identi¬kationen 
dem emellan. Han försöker utforska att han misslyckats med något. Men via deras upp-
delning i den projektiva identi¬kationen som Marianne agerar utifrån har han ingen 
möjlighet att göra det.  
 

Johan kan inte visa svaghet utan att Marianne försöker bära den. 
 
Johan: (…) Hur ska man kunna säga att man vill slå till dig när du sitter där så 
prydlig och äter dina frukostägg? (…) Det har bara gått åt helvete. Och ingen vet 
varför. 
Marianne: Jag måste ha gjort fel hela tiden. 
Johan: Ge fan i det där. Det är en bekväm utväg att alltid bära skulden på sig. 
(Bergman, 1973, s. 85) 
 

Johan orkar inte längre vara förövaren. Rollen som Marianne alltid går in i är att hon 
alltid skyller allt på sig själv. Han vill slå henne, men hon ser det som om hon har gjort fel 
hela tiden. I och med att Marianne har tagit patent på att vara den som gör fel, får Johan 
ingen möjlighet att vara svag. Hon bär alltid det svåra åt honom. Alla bevis på svaghet 
gör att han inte kan stå för att han t.ex. vill bryta upp, eftersom han bär på en styrka som 
i deras relaterande är kopplat till en avsaknad av svaghet. Det blir i den projektiva upp-
delningen en bräcklig styrka, eftersom det snarare handlar om en avsaknad av tillgången 
till svagheter. Det blir till en icke-integrerad styrka. Johan säger här ifrån, han försöker 
utforska detta, och han blir arg på Marianne för att hon inte tillåter honom att göra det.  
 

Johan bär sexualiteten. 
 
Marianne: Jag vill att du ska berätta om Paula. 
(…)  
Johan: Skyll dig själv då. Var har jag plånboken nu då. Javisst ja, i kavaj¬ckan. Här 
har du två bilder. (…) 
Marianne: Hon har vacker ¬gur. Väldigt vackra bröst, verkar det. Har hon det? 
Johan: Ja, hon har vackra bröst. (Bergman, 1973, s. 88) 
 

Marianne: Har ni det bra i sängen? (Bergman, 1973, s. 89) 
 

Marianne: Kan jag inte få trä¦a henne? (Bergman, 1973, s. 91) 
 
Marianne vill vara med Johan och Paula. Även på ett sexuellt plan. Det är som om hon 
inte kan släppa honom. Hon vill vara med i otroheten, ett fenomen som Bengt Warren 
(2000) i Avvisad kärleks kval beskriver som på en slemhinnenivå, eftersom de nästan 
handlar om en köttslig närhet som den bedragne längtar efter. Den bedragne partnern 

 



 –29–

binder snarare det förlorade objektet hårdare till sig och skapar illusion om att man 
själv, via identi¬kation, får vara med. Hon har bestämt sig för att vara en del av hans inre 
liv till vilket pris som helst. Tänker Marianne att hon vill veta vad Paula har som inte hon 
själv har, eller vill hon också ta del av det som Johan har. Även sexuellt kan Marianne via 
sina fantasier få tillgång till Johans lustutlevelse. Johan följer med och är lika delaktig i 
den processen. Man kan också se det som att Marianne söker efter att utforska sin egen 
sexualitet genom att låta Johan bli bärare av den. Marianne utforskar sin egen sexualitet 
via Johans otrohet. 
 

Johans impotens – med andra. 
 
Johan: (…) Jag sa att jag var impotent. Det var inget vidare sant, men jag var ju 
impotent med henne, så det var lika bra att låtsas att jag var impotent med dig 
också. (Bergman, s. 90) 

 
Johan är impotent med den nya kvinnan till en början. Är det för att han är rädd för att 
misslyckas med henne? När han ligger med Marianne kan han ju vara säker på att hon 
kommer att bära skulden för hans impotens. Han behöver aldrig möta misslyckanden 
med Marianne eftersom hon alltid ser till att ta ansvar för hans litenhet. Det blir också 
svårt när drifterna inte fått styra i förhållandet till Marianne. Johan verkar nästan rädd 
för sina egna drifter. Detta med en annan kvinna. I förhållande till Marianne har han 
inte behövt oroa sig för sina svagheter och svårigheter, eftersom hon alltid kompenserat 
för dessa. 
 

Överjag i samklang. 
 
Marianne: Ja, jag har alltid varit så godtrogen. 
Johan: Inte bara godtrogen. Både du och jag har eskaperat in i en tillvaro som har 
varit hermetisk skyddad. (Bergman, 1973, s. 90) 

 
Det verkar som om Johan och Marianne har levt i en tillvaro som mest handlat om att 
undvika ångest. Det har blivit en neurotisk relation i det avseendet att de måste låta 
drifterna komma till tals i relationen för att få lite fart på den. Det är som om deras 
överjag har blivit tillsammans. Paula blir i detta bilden av drifterna. Johan får tillgång till 
sina drifter via Paula. Marianne vill hoppa på tåget och också få en del av dessa 
driftimpulser. Det är kanske därför hon vill vara med i deras sexuella relation. 
 

Förmedveten förståelse om drifternas betydelse. 
 

Marianne: (…) Jag vill att du ska ligga med mig. Det kan du väl göra i alla fall. Jag 
menar för gammal vänskaps skull. (Bergman, 1973, s. 92) 

 
Det är som om Marianne förstår att de behöver komma åt drifterna i sitt äktenskap. Hon 
föreslår att de ska ligga med varandra. Men det blir bara en intellektuell förståelse kring 
hur de skulle kunna ordna det för sig. De ska ligga med varandra för gammal vänskaps 
skull. Inte för att de älskar eller har lust för varandra. Samtidigt inser Marianne, på en 
förmedveten nivå, att det saknas något i deras förhållande. Det ¬nns en önskan om att 
de ska ligga med varandra igen och att allt ska bli bra. Att Johan ska leva ut drifterna 
tillsammans med henne istället för med en annan kvinna. 
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Marianne tar ansvar för svagheterna. 
 
Johan: Kan du hjälpa mig. Det är en nagel som spjälkat sig och jag kan inte klara 
det. (Bergman, 1973, s. 94) 

 
Johan talar med Marianne som om hon vore modern. Det är fortfarande hon som 
ansvarar för dessa bestyr trots att han lämnat henne. Det är det sätt han återgår till för 
att veta att hon fortfarande ¬nns där för honom. 
 

Det praktiska är Mariannes ansvar.  
 
Marianne: (…) Rörmokaren skulle komma och reparera badrummet innan vi ±yt-
tar in. Har du talat med honom eller ska jag ringa honom? (…) 
(…) 
Marianne: Var ska du ha din bil medan du är borta? Tänkte du ha den i garaget 
kanske?  
(…) 
Johan: Vill du däremot vara hygglig att ringa återbud till tandläkaren. Jag vet att jag 
glömmer det.  
Marianne: (…) Hur ska vi göra med din fars födelsedag på fredag? Vi är bjudna på 
middag, det vet du. (Bergman, 1973, s. 96) 
 

[Marianne får reda på att städhjälpen kommit på Johan och Paula i deras gemen-
samma hem] 
 

Marianne: Då behöver jag inte tala med fru Andersson om saken. Det var skönt. 
(Bergman, 1973, sid 97) 
 

När de ska skiljas inför Johans resa till Paris börjar de diskutera praktiska bestyr. Nu är 
det tydligt att de båda överjagen samtalar med varandra som för att skydda sig från de 
verkliga problemen. De diskuterar hellre den här sortens problem än huruvida de ska ta 
ut skilsmässa eller inte. Marianne agerar, när hon får reda på Johans nya planer, med att 
gå in i den roll som hon tilldelats i deras inre relaterande. Hon förminskar sig själv och 
ger styrka till Johan genom att oroa sig för hur han ska sköta de praktiska sakerna när de 
lever skilda från varandra.  

 
Lägger ansvaret på den tredje. 
 
Johan: Jag tycker det här med föräldrarna är värst. Det känns så förödmjukande på 
något sätt. Vad ska man säga? (Bergman, 1973, s. 96) 

 
Det värsta med att skilja sig är enligt Johan den förmodade föreställningen om miss-
lyckande som han har, om hur hans föräldrar kommer att reagera. Det är en projektiv 
identi¬kation på det sättet att han förutsätter att hans föräldrar kommer att bli arga 
eller besvikna på honom. Samtidigt fungerar det att förlägga något på en tredje part, 
som i någon faktisk mening inte har med hans äktenskap att göra. När Marianne inte 
kan ta emot hans projicerande av svaghet så förskjuts det in i föräldrarna. De ska bära 
Johans känslor av förödmjukelse. 
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Hellre illusion än verklighet. 
 
Johan: Jag är kanske hemma om en vecka.  
Marianne: Om det vore så väl. (…) Kan du inte lova mig att komma tillbaka? (…) 
Också om du inte kommer tillbaka kan du väl ändå säga att du tänker komma hem 
igen. 
Johan: Jag måste gå nu Marianne. (Bergman, 1973, s. 98) 

 
Vad menar Johan egentligen? Han tvingar fram en bekännelse från Mariannes sida. Han 
vill höra att hon kommer att vänta på honom vad som än händer, och till vilket pris som 
helst. Att hon hellre får höra att han kommer tillbaka än sanningen. Det är väl grogrun-
den för hur de relaterar i förhållande till varandra. Man vill inte höra eller se sanningen, 
man har ofta en önskan om att bara bli älskad utan att behöva prestera och detta är man 
villig att leva på oavsett hur verkligt det är i någon egentlig mening. Det är väl kanske 
just det som skapar förutsättningar för att leva genom att kommunicera med projektiv 
identi¬kation. Man ¬nner en tillfredsställelse i att det är som man vill att det ska vara. 
Det är omedvetet en drivkraft för att man ska kunna fortsätta vara kär och tro på kär-
leken. Det skapar en illusion om ett inre perfekt par som är viktigare att bibehålla än att 
faktiskt möta varandra. Att Marianne här erkänner att hon hellre vill höra en lögn än 
sanning är också ett utforskande, om än också ett försvar, av betydelsen av äktenskapet. 
Det blir en förmedveten handling i det att hon uttalar det.  
 

Marianne ansvarar för barnen. 
 
Johan: (…) Det var praktiskt. Jag menar det hade varit rätt jobbigt att trä¦a barnen 
också. Hur mår de? 
Marianne: Du behöver inte fråga efter dem av hövlighet. Men vi ska skriva upp 
deras födelsedagar i din almanacka, så du inte glömmer bort dem igen som i år. Jag 
köpte dem varsin present från dig, men de genomskådade mig. Och det var inget 
vidare. Jag tycker du kunde ta dem på middag nån gång. Eller också kunde ni gå på 
en bio. Det blir lite hemskt det här, att du aldrig hör av dig till dem. De talar ganska 
lite om dig numera. 
Johan: Det är väl begripligt. (Bergman, 1973 s. 104) 

 
Marianne väljer att ansvara för Johans kontakt med barnen. Hon gör detta till den milda 
grad att hon får skämmas när barnen genomskådar hennes försök att köpa presenter till 
dem i Johans namn. Hennes inre bild av Johan förmedlar att hon inte tror eller tycker att 
Johan bör ha detta ansvar. Det är upp till henne att se till att Johan inte missar deras fö-
delsedag. Marianne visar på detta sätt att det inte är ett problem som Johan måste lösa. 
Hon tar ansvar för hans förhållande till barnen. Marianne visar inte ens någon ilska eller 
besvikelse över att Johan inte tar ansvar för dem.  

Mariannes inre bild av Johan som oförmögen att ta ansvar för sina barn gör att Johan 
inte heller behöver ta ansvar. Johan å andra sidan har en inre bild av sig själv som en per-
son som inte behöver, eller borde slippa ansvaret. Man kan i denna scen se hur den inre 
bild som Johan har av sig själv och den inre bild Marianne har av Johan är samstämmig. 
De delar åsikten att Johan varken kan eller behöver dela ansvaret för barnen. Den pro-
jektiva identi¬kationen blir härmed låst. Det ¬nns ingen annan utväg än att Marianne 
tar på sig Johans ansvar, men det kommer inte leda till något återtagande av ansvaret för 
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Johan. Han tillåts inte det, eftersom Marianne tagit patent på den ansvarstagande rol-
len. En roll som hon trivs väldigt bra i. Till skillnad från deras övriga roller är Johan här 
den som inte är stark utan den som behöver hjälp, men deras gemensamma uppfattning 
verkar vara att han har viktigare saker att tänka på än just barnen. 

Johan berättar i den första scenen om sin mor: »Och min mor är mamma. I avsevärd 
grad.« (s. 13) Hans bild av det inre paret förmedlar att det är modern som i mångt och 
mycket är det han förväntar sig av sin partner. Marianne blir i förhållande till barnen just 
en mamma till avsevärd grad. Det är inte som Marianne som hon ansvarar för barnen 
utan som Johans partner,  dvs. den mamma som Johan letar efter i en partner. Att Johan 
också föraktar en stark kvinna gör att det är svårt för Marianne att stå upp och vara stark 
samtidigt som hon måste avsäga sig den mammaroll som Johan förälskat sig i. Alla dessa 
aspekter gör att det blir svårt för Marianne att lämna den roll hon skolats in i. Deras re-
laterande är återkommande färgat av dessa inre bilder av hur det inre paret relaterar till 
varandra. Deras projektiva identi¬kationer i denna fråga cementerar deras utveckling. 
 

Marianne härbärgerar. 
 
Johan: Det var kanske dumt av mig att ringa och föreslå att vi skulle trä¦as. Det 
¬nns ingenting vi kan tala om utan att göra varandra illa. 
Marianne: Då har jag ett utmärkt förslag. Vi äter – Antagligen är vi väldigt hungriga 
båda två och det är orsaken till att vi är stingsliga. Tror du inte det? 
Johan: Ett bra förslag.  
(…) 
Johan: Jag måste erkänna att jag blir ohyggligt kåt på dig när vi är så här nära va-
randra. Vad ska man göra åt det? 
Marianne: Vi äter middag först. Så får vi se. (Bergman, 1973, s. 105) 

 
När Johan visar att han är arg och tycker att Marianne också är arg föreslår han att de 
inte borde ses. Marianne fungerar nu som en avgiftare i och med att hon erkänner att 
ilska och irritationen ¬nns mellan dem, men samtidigt att det inte är så farligt. Hon 
agerar inte i det utan föreslår istället att de ska äta en bit mat. Det blir en projektiv 
identi¬kation som är avgiftande där Marianne liknar den behållare som Bion framhåller 
som viktigt i den terapeutiska relationen. Hon blir varken arg eller kränkt av Johans för-
slag om att de inte borde ses utan tar in den, men undviker att agera därefter. 

Marianne erkänner här Johans upplevelse och säger inte att han inte får känna så, eller 
förnekar att hon själv gör det, utan att de får se vad de ska göra med de känslorna senare. 
Hon ger Johan och sig själv tillåtelse att antingen agera på sina känslor eller låta bli. 
Bägge scenarier är okej. Man kan se hur Marianne bär och noterar Johans känslor vilket 
blir avgiftande. Hon förskjuter i de två nämnda fallen drifterna, ilska och kåthet till en 
annan drift – hungern. Det blir här svårt att se en tydlig distinktion mellan att härbär-
gera och en avgiftande projektiv identi¬kation, då en avgiftande projektiv identi¬kation 
är härbärgerande till sin natur.  
 

Johan förföraren. 
 
Johan: (…) Hur har du det, Marianne? Att döma av ditt utseende, din frisyr, din 
klänning, din ¬gur och din allmänna vänlighet, så måste du ha det bra. Vad jag är 
mest ny¬ken på är naturligtvis om du har ska¦at dig en älskare 
Marianne: Nu ska jag brygga ka¦et. För du vill väl ha ka¦e? (Bergman, 1973, s. 108) 

 



 –33–

 
Johan: Än din älskare då? Var härbärgerar du honom? (Bergman, 1973, s. 109) 
 

Johan: Är det han som är din älskare? (Bergman, 1973, s. 113) 
 
Johan har efter separationen med Marianne och ett liv med Paula fortfarande inte 
riktigt släppt Marianne. Han tillstår att han fortfarande är kåt på Marianne, men är lika 
intresserad av hennes sexliv med andra. Det ¬nns en otrolig fascination från hans sida 
kring vem Marianne ligger med. Han förskjuter på detta sätt sin egen sexdrift gentemot 
Marianne och förlägger den på hennes nya älskare. Möjligen försöker han ta reda på  
om hon saknar honom sexuellt. Han kan genom att fråga om hennes älskare slippa möta 
ett avvisande från Marianne. 

Marianne verkar inte lyssna till det Johan berättar om. Kan orsaken vara att han bytt 
till en mer förförisk ton, en identitet som han haft i deras förhållande? Han försöker här 
få Marianne att ta emot hans inre relaterande som den som tar emot bilden av honom 
som förföraren. Samtidigt kan han inte riktigt bära denna roll självmant utan blandar in 
en eventuell älskare. Marianne svarar inte på den projektiva identi¬kationen utan reage-
rar genom att istället fråga om det ska vara ka¦e. Johan ställer en provokativ fråga som 
får ett neutralt svar från Marianne. Hon visar med detta att hon inte är rädd för Johan, 
att hon står ut med Johan. Det kan bli en grogrund för ett utforskande av vad han egent-
ligen söker efter.  
 

Kvinnoförakt. 
 
Johan: (…) Men min tomhet gör ont på ett fysiskt sätt. Det svider som ett brännsår. 
Eller som när man var liten och hade gråtit och hela insidan av kroppen värkte. (…) 
Marianne: Jag förstår inte vad du talar om. Det förefaller mig så teoretiskt. Jag vet 
inte varför. Kanske för att jag aldrig talar om så stora saker. Jag tror jag rör mig på 
ett annat plan. 
Johan (taskig): Ett ¬nare plan då. Ett speciellt plan reserverat för kvinnor med pri-
vilegierat känsloliv och en lyckligare, mer jordisk anpassning till livsmysterierna. 
(Bergman, 1973, s. 112) 

 
Johans sarkastiska ton kan handla om att han blir sårad av att Marianne inte vill förstå 
honom. Marianne upplever sig som liten och Johan som den store. Hon visar också en 
ovilja att förstå honom. Kanske blir hon hämmad av sin egen känsla av litenhet och otill-
räcklighet. Är det hennes ovilja mot att själv bli stor, att bryta med den identitet som 
hon är trygg och bekväm i? Johan visar samtidigt kvinnoförakt. Är det hans rädsla för att 
sammansmälta, tappa sig själv som speglas? Marianne känner sig sannolikt utbytbar. 
Johan verkar inte tala till henne personligen, troligtvis är detta hon känner när hon ut-
trycker att hon inte förstår vad Johan talar om. Samtidigt ¬nns här ett utforskande från 
Mariannes sida. Hennes roll som den förstående och stöttande ifrågasättas av henne 
själv, när hon konstaterar att hon inte förstår vad han talar om. Detta blir väldigt jobbigt 
för Johan när Marianne inte direkt bekräftar honom, utan snarare konstaterar att hon 
inte vet vad han pratar om. Hon går inte in i den projektiva identi¬kation där Johan bär 
storheten som hon själv inte kan hantera. Johan kan inte bära detta utan går in i ett 
kvinnoförakt, en projektion, där han menar att kvinnor har tillgång till ett känsloliv som 
är avsett kvinnor och endast kvinnor. Det blir skrämmande för Johan. Det blir för 
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Marianne ett utforskande i att hon vågar gå emot, och stå emot den roll som tilldelats 
henne i det kontrakt som upprättades när de gick in i relationen. 
 

Sadomasochisten. 
 
Marianne: (…) Jag har aldrig tänkt: vad är det jag vill. Utan alltid: Vad vill han att jag 
ska vilja. (Bergman, 1973, s. 118–119) 

 
Marianne känner att hon börjat komma till insikter om sig själv, att hon inte tänker på 
vad hon vill utan vad det är mannen vill. Men när Johan vill vara en stund med henne så 
faller hon direkt in i det mönster som hon beskriver att hon ogillar så skarpt. Johan har 
bilden av att Marianne aldrig kommer lämna honom och agerar därefter varpå Marianne 
bekräftar denna bild genom att gå in i en projektiv identi¬kation som kvinnan som en 
god mor vars största intresse är att se till att mannen har det bra. Samtidigt har det, på 
en förmedveten nivå, börjat bli klart för Marianne att hennes egen identitet ligger i 
henne själv, och inte i en man. I hennes relaterande till en man har det alltid handlat om 
hur hon ska passa upp honom. Hur hon ska få honom att må bra. I detta ¬nns en impli-
cit tanke om att hennes identitet ligger i tillfredsställelsen hos den andre. Genom detta 
uttalande börjar hon inse att hon förskjutit delar av sig själv in i en annan person.  
 
 Manipulerad. 
 

Marianne: (…) Såja, Johan, var inte sur nu? 
Johan: Jag är inte sur.  
Marianne: Du är ruskigt sur. (Bergman, 1973, s. 134) 
 

Här försöker Marianne få Johan till att vara sur och agera utifrån att han är besviken på 
att de ska skriva på skilsmässopapperna. Hon försöker fånga upp något som inte nöd-
vändigtvis har med honom att göra. Det är samtidigt svårt att veta om det är en projektiv 
identi¬kation i den meningen att hon försöker förskjuta sina egna känslor. Distink-
tionen mellan att försöka manipulera omgivningen och att projicera egna problem 
verkar bitvis vara ganska hår¬n. Samtidigt öppnar Marianne dörren för att Johan ska 
kunna bli sur. Varför ska man inte bli sur om man har tillåtelsen att vara det och därmed 
synen på sig som den sura personen.  
 

Återtagande läggs på en tredje. 
 
Marianne: (…) Här är dessutom förteckningen på gemensamt förvärvade inventa-
rier och hur vi sinsemellan har delat dem. (…) 
Johan: Här står att du ska ha farmors pendyl. Det är väl i alla fall ett missförstånd. 
Marianne: Men snälla Johan, den ¬ck ju jag i gåva av din farmor. Det har vi förres-
ten talat om. 
Johan: Jag kan inte påminna mig, att vi har talat om farmors pendyl. 
Marianne: Om du är så fäst vid den så kan du behålla den. Men den är faktiskt min. 
Johan: Nej för fan. Du har naturligtvis rätt som alltid. Ta du pendylen. Jag bråkar 
inte om småsaker. (Hostar) 
Marianne: Är det något mer som du anser att jag orättmätigt har ro¦at åt mig? 
(Bergman, 1973, s. 134) 
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De bollar fram och tillbaka om skilsmässan och vem som ska ha sista ordet kring saker 
och ting. Det blir en maktstrid. Trots att Marianne får som hon vill är det ändå så att hon 
måste få sista ordet och visa att det inte handlar om pendylen. Det är viktigt för henne 
att visa att hon faktiskt står på sig och har makten över skilsmässan. Marianne under-
söker sin styrka gentemot Johan. På samma gång är detta samtal om pendylen pend-
lande där båda upplever och utforskar sina känslor inför skilsmässan – de både vill och 
inte vill skiljas. Ingen av dem kan bära denna klyvning utan den blir istället manifest och 
spelas upp i den yttre verkligheten. Farmors pendyl står också för förläggandet av detta 
på något yttre. De är lättare för båda att prata om ett ting än om sina känslor. Det blir en 
tredje i deras tvåsamhet som de kan använda för att utforska sina roller i förhållandet. 
Det blir lättare för dem än att stå nakna och prata om känslor som de inte kan hantera 
eller bära. 
 

Förmedvetenhet om klyvning. 
 
Marianne: (…) Vi är överens. Ändå sitter man här med dåligt samvete. Är det inte 
konstigt. (…) 
Johan (sorgset): Jo, det är konstigt. (Bergman, 1973, s. 135) 

 
Bitvis är det som om de inte agerar utan faktiskt möter de känslor som de upplever i 
stunden. De kan till och från tala om den kluvna hållning de delar kring att inte längre 
vara gifta. Det blir ett gemensamt utforskande av den klyvning som spelats upp mellan 
dem under alla dessa år. De relaterar till varandra genom att diskutera det som de båda 
upplever, det blir ett återtagande av de projektiva identi¬kationerna. De är överens men 
mår samtidigt dåligt. Det är som om de börjar kunna undersöka sin egen roll, i sig själva, 
och därmed tillsammans. 
 

Marianne undersöker sexualiteten. 
 
Marianne: (…) Nu ska du lägga din hand mot mitt bröst. Så det är skönt. 
Johan: Tänker du förföra mig? 
Marianne: Det är just vad jag tänker. Precis här, precis nu. På mattan, heltäckande 
och allt. (…) Min stackars lilla man, som har det så tråkigt i livet. Såja, såja, vi har 
det bra nu, har vi inte? Kyss mig. Jag har alltid tyckt om när du kysser mig. Nu ska 
du ligga ner så ska jag vara ovanpå, så kommer det på samma gång. Du ska blunda. 
Om du tittar på mig blir jag så medveten. Och så ska du hålla händerna på mina 
höfter. Ja, så är det bra. Så är skönt. (Bergman, 1973, s. 137) 

 
Marianne har börjat att undersöka sin sexualitet. Det sexuella området har, under det 
rigida inre parets relaterande, alltid varit Johans arena. Marianne har börjat att visa sin 
kraft under samlaget. Hon tar initiativ och visar vad hon vill ha ut av deras samlag. Det är 
inte Johan som bär på kraften under sexakten utan hon själv. Hon förför honom och 
berättar i detalj hur han ska göra det skönt för henne. Det är ett sätt för henne att för-
söka hitta sin storlek i deras förhållande. Detta undersökande påbörjas när deras äkten-
skap håller på att närma sig sitt formella slut.  

Sexakten blir här en symbol för hennes frigörelse. Marianne vågar undersöka sin egen 
storhet med Johan. Detta blir speciellt tydligt när hon påtalar att det är synd om Johan, 
nästan som för att visa att hon kan krossa honom. Äta upp honom med sitt kön, som en 
vagina dentata. Johan ska blunda så att hon kan leva ut sin fantasi, ett par ögon som be-
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traktar henne gör henne för nervös för att våga agera ut sin nyfunna fantasi om sin egen 
styrka. En blick gör henne medveten om att allt är en lögn. Marianne har ännu inte vågat 
tänka tanken om att hon faktiskt kan bära sin egen storlek. 

Johan undrar om Marianne ska förföra honom. Han är frågvis och visar att hon har 
hans tillåtelse att undersöka denna sida av deras relaterande. Det blir ett rollbytande i 
det inre relaterandet. Johan får i denna scen komma i kontakt med att vara i den sexuellt 
förförda rollen. Den roll som Marianne tidigare haft i deras förhållande. Relaterandet 
blir rollbytande i förhållande till deras ursprungliga relaterande – även för Johan. De 
kan i detta undersöka, om än varsamt, den sida där de tidigare gett den andre förtur och 
projicerat styrkan respektive svagheten in i varandra. Det nya undersökande blir därmed 
ett undersökande och, i alla fall för stunden, ett återtagande av de projektioner som de 
kommunicerat med under förhållandet. Johan är den passiva och Marianne den grandi-
osa och aktiva under sexakten. 
 

Undersöker rollerna vid skilsmässan. 
 
Marianne: (…) Det är ordagrant så, som vi gemensamt har dikterat. 
Johan: Då behöver jag inte läsa. 
Marianne: Man ska alltid läsa innan man skriver på. (Bergman, 1973, s. 134) 
 

Marianne: Kan vi inte skriva på avtalet och sen går vi ut och ¬rar. Vore det inte en 
värdig avslutning på ett långt och lyckligt äktenskap? 
Johan: Jag vill nog ta hem papperen och läsa igenom dem i lugn och ro. 
Marianne: Hur menar du nu? Skulle vi börja ändra i avtalet efter alla diskussioner? 
Johan: Du sa ju själv nyss att man inte ska skriva på utan att ha läst igenom ordent-
ligt. Eller hur? 
Marianne (irriterad): Jamen, då sätter vi oss ner mitt emot varandra och läser 
igenom alltihop från början till slut. Så att du ser att jag inte lurat dig på något mys-
tiskt vis. (Bergman, 1973, s. 138–139) 

 
Från att Johan varit ointresserad av att överhuvudtaget läsa skilsmässopapperna börjar 
han helt plötsligt tycka att det är väldigt viktigt. Vad skulle ha hänt om Marianne på en 
gång sagt att han inte behövde läsa, bara skriva på? Om hon skulle tagit makten och 
ansvaret för skilsmässan? Det blir givetvis bara spekulationer, men kanske hade Johan 
skrivit på. Det är trots allt mycket viktigt för Marianne att Johan och hon är lika del-
aktiga i skilsmässan. Att vara den drivande i frågan skrämmer henne fortfarande. Att 
Johan inte läser skilmässopapperna skrämmer henne. När Johan sedan vänder i frågan 
och säger att han vill ta hem avtalet och läsa igenom det blir Marianne helt plötsligt 
irriterad. Detta visar hur skör Mariannes styrka är. Och att avtalet handlar mycket mer 
än bara några jäkla papper. För både Marianne och Johan laddar avtalet med olika saker. 
Det handlar om makt, ansvar och separation. I detta söker de rollerna sinsemellan ju 
närmare den formella skilsmässan de kommer. Marianne kan inte bära det ansvar som 
Johan ger henne när han först säger att han ska skriva på skilsmässopapperna, men 
sedan när hon visar att hon verkligen vill att han ska skriva på och dessutom föreslår att 
de ska ut och ¬ra slår Johan bakut. Marianne visar, efter ett utforskande, en styrka som 
Johan inte kan hantera.  

I denna sekvens ställs frågor om vem som bär på styrkan att avsluta förhållandet. I sitt 
relaterande som det rigida inre paret hade Johan haft styrkan att besluta om hur de 
skulle gå vidare med äktenskapet varpå Marianne gjort det som Johan förväntat sig av 
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henne. Men när de är utforskande börjar de undersöka sin roller gentemot varandra. 
Den kommunikation som sker med projektiv identi¬kation kräver att styrkan som 
Marianne projicerat in i Johan tas tillbaka. Han blir i detta fråntagen något som han fått 
via sin partner, men kan i detta få tillgång till sig själv. 

Relaterandet handlar återigen om att den ene är stark och den andra svag men när de 
är rollbytande är det växelvis så att den ena bär styrkan och den andre svagheten. Orsa-
ken till att Marianne vågar ta befälet, i alla fall till en början, handlar om att hon återtar 
projektionen om Johan som bäraren av styrkan. I detta återtagande tar hon även tillbaka 
något givet till honom. När han inser detta använder han hennes styrka mot henne. 
Johan säger: »Jag vill nog ta hem papperen och läsa igenom dem i lugn och ro.« (Berg-
man, 1973, s. 139). På detta vis vänder han hennes styrka mot henne. Han säger det som 
hon initialt föreslagit. Hon står dock på sig och menar att de då ska läsa papperna här 
och nu, för att slutligen skriva på skilsmässopapperna.  

Genom att de i denna scen byter roller om vartannat kan man förstå att de brottas 
med samma problem med sin roll i livet. Marianne vill vara storslagen, men har löst 
denna kon±ikt genom att projicera den in i Johan. Johan vill å sin sida vara liten, och har 
projicerat detta i Marianne och hennes omtanke kring hemmet. När de börjar ta tillbaka 
sina projektioner in i varandra famlar de mellan rollerna. De tar initiativ till en skils-
mässa, ömsom vill de att den ene, ömsom den andre, ska fatta beslutet. Kommunikatio-
nen sker inte mellan två utkristalliserade individer, utan de fungerar som ett system där 
de via sina projektioner kan agera ut den inre kon±ikt de upplever inför sin storhet och 
litenhet. 
 

Härbärgerande. 
 
Johan: Varför blev du så arg? 
Marianne: Jag är visst inte arg. (…) 
Johan: Jo, du är plötsligt förbannad. 
Marianne: För all del. Jag är förbannad, men jag ska försöka behärska mig (…). 
(Bergman, 1973, s. 139) 

 
Här undersöker Johan vad Marianne upplever. Han försöker spegla det som han upp-
lever att hon känner. Han upplever att hon är arg. Och trots hennes förnekande står han 
på sig. Han ger henne tillåtelse att vara arg. Det gör att Marianne erkänner att hon är 
arg. Detta blir ett undvikande av en projektiv identi¬kation. I en projektiv identi¬kation 
skulle Johan bara anta att Marianne var sur och inte vara ny¬ken på om hon verkligen är 
det eller inte. Det visar återigen den hår¬na linje som ¬nns mellan att uppfatta och 
spegla den andres känslor som att projicera. Det går inte att bara utifrån talet se om en 
projektiv identi¬kation är i vardande. Det är känslan i det som gör att man kan kalla det 
för en projektiv identi¬kation.  
 

Marianne tar ansvar för Johans kontakt med barnen. 
 
Johan: Brukar jag glömma barnens födelsedagar? 
Marianne: Nej, det har aldrig hänt, eftersom jag alltid påminner dig i god tid. 
(Bergman, 1973, s. 140) 

 
Johan har avsagt sig ansvaret för deras gemensamma barn. Detta blir i hans fantasi totalt 
verkligt i och med att han slipper få vårdnaden om barnen och betalar sitt underhåll. 
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Det ¬nns inget verkligt värde i att ha en relation till sina barn. Allt som har blivit fel med 
barnen beror därmed för Johan på hur Marianne uppfostrat dem. För det är hon som 
har det totala ansvaret för barnens lycka eller olycka. Barnen är en del av hemansvaret. 
Det blir tydligt att Marianne i detta har det kompletta ansvaret för hemmet och att 
Johan gärna påpekar de misslyckanden hon gör inom området. 
 

Johan ångrar barnen. 
 
Johan: (…) Jag har ska¦at dem till världen av misstag och sedan betalat en oerhörd 
massa pengar för deras uppehälle. Det får vara nog med det. Jag vägrar att spela 
fadersrollen och jag tillåter mig att tycka lika illa om barnen som de tycker illa om 
mig. Vem har sagt att jag alltid ska ta första steget, när det gäller kontakt och när-
het och kärlek och allt det där. Nej, jag föredrar att spela min roll av plånbok på två 
ben. (Bergman, 1973, s. 142) 

 
Johan har från att ha varit engagerad i barnen till slut avsagt sig ansvaret för dem. Han 
tycker att det räcker med att betala för att slippa ansvaret. Det är tydligt att han inte 
tänker vara annat än en plånbok för barnen. Mariannes ansvar för hemmet innebär att 
han avsagt sig barnen. När han lämnar henne så lämnar han även barnen. Uppdelningen 
av ansvar har därmed lett till att Marianne tagit ett stort ansvar för hemmet, och han har 
avsagt sig detsamma. 
 

Johan undersöker sin svaghet via Marianne. 
 
Johan: (…) Jo, medan jag kommer ihåg det, så ska jag berätta nånting lustigt för 
dig. Det där med gästprofessuren har gått åt helvete. Inte för att det gör nåt. Men i 
alla fall. 
Marianne: Men Johan, så förfärligt tråkigt.  
(…) 
Johan: (…) Men det är klart att det är något mygel. Det är klart. 
Marianne: Stackars Johan, så väldigt tråkigt. (Bergman, 1973, s. 145) 
 

Johan: (…) De närmast skrattade ut mig. (…) Så blir man alltså behandlad nuför-
tiden. Man har inget värde. (…) Jag fyller fyrtiofem år i sommar. Rimligtvis kan jag 
leva trettio år till. Men objektivt sett är jag redan ett kadaver. I tjugo år till ska jag 
gå och förbittra mitt eget och andras liv bara genom att ¬nnas till. Jag betraktas 
som en dyrbar improduktiv enhet, som rätteligen borde rationaliseras bort. (…) 
Egentligen har allt gått över. Jag vet knappast längre vem jag är. Det är någon som 
har spottat på mig och jag drunknade i spottloskan. (Skrattar) (Bergman, 1973, s. 
146–147) 

 
Marianne tröstar Johan för hans misslyckande och visar att det är okej att vara ledsen 
och att det inte är fel att tycka synd om sig själv. Det leder till att Johan vågar att söka 
djupare i vad han egentligen kände för misslyckandet. Hon blir den som i den projektiva 
identi¬kationen bär på ångesten. Johan börjar agera ut sina känslor. För Johan var det 
inte bara en missad gästprofessur. Det var inget som han bara kan vifta bort, det betydde 
något som han måste sörja att han inte ¬ck. När Marianne visar att det är okej att tycka 
det är jobbigt, börjar han berätta hur jobbigt det verkligen varit för honom. Han börjar 
berätta om alla sina misslyckanden. Johan har en livskris. Han försöker skratta bort det, 
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men hans försvar mot dessa känslor räcker inte till. Han uppfattar att Marianne förstår 
honom. Detta leder till att han vågar undersöka sina känslor.  

Johan har tidigare under deras äktenskap varit den starke, och Marianne den som 
hanterat svagheter. I denna sekvens blir de det rollbytande paret, eller kanske ännu mer 
det rollsökande paret. Hade de haft de roller som de tillskrivits via projektiva identi¬-
kationer hade Marianne snarare direkt börjat berätta för Johan hur bra han är. Hon 
hade inte kunnat att stå ut med att han visade svaghet. En litenhet som han inte är en 
del av i det äktenskap hon trätt in i. Hon relaterar till honom som om han får visa sig 
svag. Marianne visar att Johan får vara ledsen, och tillåter honom att vara besviken och 
arg.  

Det projektiva systemet i det rollbytande paret kännetecknas av att Marianne tillåter 
Johan att undersöka sin upplevelse av misslyckande. Det blir därigenom ett återtagande 
av projektionen, som konstaterar att Johan kan misslyckas, och att Marianne trots detta 
kan vara kvar och låta honom känna sig misslyckad. Hade de relaterat som det rigida 
inre paret hade Marianne tagit på sig misslyckandet och inte återtagit några projek-
tioner. 
 

Marianne visar sin styrka. 
 
Marianne: Jag sitter här och lyssnar på dig. Och jag borde rimligtvis känna något. 
Men jag känner ingenting. Möjligen lite medlidande. När jag kom hit ikväll så kom 
jag plötsligt på idén att jag skulle ligga med dig för att känna efter om jag kände 
något. Jag kände inget annat än lite snäll vänskap. Vet du vad jag tror, Johan? Jag 
tror jag håller på att bli fri dig. (Bergman, 1973, s. 147) 

 
Marianne har först glidit in i rollen som den som lyssnar och låter Johan undersöka sin 
litenhet. Hon blir den som ger honom styrka att undersöka misslyckandet. Hon är be-
hållaren som låter Johan hämta styrka att våga undersöka de sidor av sin person som han 
inte kan bära själv. Utan Mariannes tröst och medgivande kan han inte hantera de 
känslor som han har kring sin otillräcklighet. Marianne har låtit Johan närma sig sina 
känslor utan att egentligen tänka efter varför. Slutligen konstaterar hon att hon egent-
ligen inte känner något utom kanske lite medlidande. Det är som om hon menar att hon 
inte längre känner något alls för honom. Hon känner sig fri från honom. Det är som att 
hon känner att »jag är viktig« jag också. Samtidigt som Marianne upptäcker att hon 
betyder något för sig själv sänder hon ut signaler till Johan att han verkligen får ta hand 
om sin otillräcklighet själv. Hon bekräftar samtidigt att han verkligen är en man som 
kan misslyckas.  

I detta experimenterar de med sitt relaterande. Först börjar Johan närma sig sina 
svårigheter med hjälp av Marianne, sedan vänds rollerna när Marianne ser en möjlighet 
att utforska sin styrka. Deras inre par relaterar återigen till varandra utifrån föreställnin-
gen att en av parterna är svag och den andre stark, men rollerna är omvända. Det blir ett 
rollbyte. Först närmar sig Johan, via Marianne, sin svaghet, men detta i sin tur leder till 
att hon genast måste visa sin styrka genom att förneka hans lidande. De byter i detta 
roller i sitt relaterande trots att de relaterar på samma sätt som förut. Hon kan inte rik-
tigt vara den som bär styrkan även om hon undersöker detta sätt att relatera till Johan. 
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Marianne börjar undersöka varför Johan har rätt. 
 
Marianne: (…) Jag har tagit alldeles för mycket hänsyn till dig under vårt samliv. 
(…) Har du tänkt på att vi aldrig grälade. (…) Och du som visste mer om själen, 
eftersom du hade läst mer i böckerna, du talade om för mig vad jag tänkte egentli-
gen. Vad jag kände innerst inne. Jag förstod aldrig vad du talade om. Jag kände bara 
en väldig tyngd som en sorg. (Bergman, 1973, s. 147) 

 
Marianne erkänner att hon inte tycker att hon är viktig i deras förhållande. Att Johans 
tankar om henne är viktigare än hennes egna tankar om sig själv. Hon har gett honom 
makten att analysera och berätta vad hon känner. När han gör det beskriver hon att hon 
känner en tyngd, en sorg. Det beskrivs ofta att den som är utsatt för projektiv identi¬-
kation känner orena känslor (Catherall, 1992). Marianne är en person som gärna fyller 
sig med andras tankar kring sig själv, hon har i detta en dragning åt det masochistiska 
förhållningssättet där hon spelar rollen som den som gör som den är tillsagd. Hon har 
under förhållandet blivit slaven som sköter hushållet. Hon börjar senare undersöka sin 
egen roll. Undersöka varför hon hamnar i rollen som den lyssnande i sina förhållanden. 
Marianne börjar undersöka vad hon förlägger i den andre. 

 
Johan söker distans. 
 
Johan (lugnt): Fy fan, vad jag hatar dig egentligen. Jag minns att jag tänkte det ofta. 
Fy fan, vad jag hatar henne. Särskilt när vi hade legat med varandra och jag hade 
känt din likgiltighet och tankspriddhet. (…) Då tänkte jag: jag hatar henne, hennes 
kropp, hennes rörelser. Jag skulle ha slagit dig. Jag hade lust att slå sönder det där 
vita, hårda motståndet som du utstrålade. Men vi pratade så vänligt med varandra 
och skojade så lustigt om hur trevligt vi hade det, trots allt. (Bergman, s. 148–149) 

 
Det handlar också om att de försöker distansera sig. De försöker dra tillbaka all kraft de 
investerat i varandra. Ta tillbaka sina projektioner. Det är dödskraften som måste in för 
att förgöra för att kunna skapa rum för något nytt. Alla tankar och projektioner måste 
tillbaka in i den egna kroppen för att de ska kunna gå vidare.  
 

Undersöker missnöje med sexualiteten. 
 
Marianne: (…) Och jag vet att vi kunde ha kommit igenom de där svårigheterna. 
De var inte isolerade till vårt sexuella liv. De var symptom på andra spänningar. 
Och dem skulle vi ha försökt klura ut med varandra. Men vi var så hopplöst hän-
synsfulla, så vi kom av oss innan vi ens hade försökt.  
Johan (vred): Det ¬nns nånting som heter vanlig enkel ömhet. Det ¬nns något som 
heter normal självklar sinnlighet, kroppslängtan. Det vet inte du. För dig är allt det 
där blockerat, avstängt. 
Marianne: Om det nu har varit så i förhållande till dig, kan jag hjälpa det. Tror du 
inte jag var lika förtvivlad som du. Jag tänkte: ska det vara så här uselt. (…) 
(…) 
Johan: Vet du vad du gjorde hela tiden? Du utnyttjade ditt könsorgan. Det blev en 
handelsvara. (…) Om jag hade varit snäll och hjälpsam så belönades jag med ett 
ligg. (Bergman, 1973, s. 149–150) 
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Här verkar de för första gången närma sig att samtala kring att det ¬nns en besvikelse 
hos båda på varandra, vad det gäller deras gemensamma sexualitet. Johan tycker att 
Marianne under hela deras gemensamma liv använt sexualiteten för egen vinning och 
inte gett honom den ömhet och närhet han strävat efter. Samtidigt tycker också 
Marianne att deras sex liv varit uselt. Hon menar att hon inte har något att göra med att 
han känner som han gör. Han ser sig heller inte som ansvarig för deras sexliv. De för-
lägger ansvaret för sexualiteten på varandra. Han ser henne som den evigt tacksamma 
och hon ser honom som den store förföraren. Det handlar om att båda projicerar initia-
tivtagandet och sexualakten in i den andre. De ser båda den andre som ansvarig för 
sexualiteten och tillgången till närhet och lust. Det blir till ett projektiv system som inte 
fungerar eftersom ingen av dem blir mottagare. Det är som om de ömsesidiga enkropps-
liga projektiva identi¬kationerna matchar varandra, men det ¬nns ingen egentlig mot-
tagare som kan härbärgera detta. Det blir till slut ohållbart eftersom ingen kan bära en 
utveckling av deras sexliv. Samtidigt undersöker Marianne här för första gången en roll 
där hon inte tar på sig skulden. 
 

Marianne vill inte vara mamma. 
 
Marianne: (…) Skulle jag alltid vara surrogat för din mor. Allt förbannat gnat om 
att jag försummade hemmet och lät mitt yrke gå i första hand. 
Johan: Det är verkligen inte sant. (Bergman, 1973, s. 150) 

 

Marianne: (…) Gång på gång tänker jag: varför anser jag mig ha rätt till ett eget 
själviskt liv. Inbillar jag mig verkligen att jag har en uppgift som ligger utanför dig 
och barnen. (Bergman, 1973, s. 156)  

 
Johan upplever inte att han har behandlat Marianne på det sättet som Marianne upp-
lever att han har gjort. Deras gemensamma verklighetsuppfattning är olika. På ett omed-
vetet sätt har Johan behandlat Marianne i enlighet med den inre bilden han har av sin 
mor, vilken är mamma i avsevärd grad,  dvs. en som tar hand om hemmet. Detta är inget 
han gjort på en medveten nivå. Samtidigt har Marianne inte sagt ifrån utan glidit in i 
rollen som Johans hustru, på samma sätt som hennes mor sannolikt behandlat hennes 
far dvs. som den som sköter arbetet och har makten över pengarna. Båda har således 
ansvar för detta. De har bildat ett par med en traditionell rollfördelning av tjänsterna 
inom äktenskapet. Men Marianne inser att hon faktiskt har en del i fördelningen, på en 
förmedveten nivå inser hon att hon har svårt att acceptera att hon är en människa med 
egna behov utanför livet med barnen och Johan. Det är således en förskjutning i roller 
som varken Marianne eller Johan ensam har ansvar för.  
 

Intrapsykisk kon±ikt som blir interpsykisk. 
 
Marianne: (…) Tror du inte jag begriper vad du har setat här och talat om hela 
kvällen: Du vill inte ha någon skilsmässa!  
(…)  
Johan: (…) Jag erkänner mig besegrad. Är det det du vill höra? Jag är trött på Paula. 
Jag längtar hem. (Bergman, 1973, s. 152–153) 
 

Marianne: (…) Jag känner förfärlig frestelse att sträcka ut handen och riva sönder 
det där skilsmässoavtalet. (Bergman, 1973, s. 156) 
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Bärandet av skilsmässan är en intrapsykisk klyvning hos både Johan och Marianne men 
blir till slut för svår att bära för dem båda, varpå de börjar att leva ut den som inter-
psykisk kon±ikt. De kommunicerar via en projektiv identi¬kation där de får bära olika 
roller av den intrapsykiska kon±ikten. Ibland är Johan den som vill skiljas och ibland 
den som vill vara kvar, ibland är det Marianne som vill skiljas och ibland så vill hon det 
inte. De undersöker samtidigt vem som har ansvar för vad i förhållandet. Deras relate-
rande har tidigare kännetecknats av att Johan är den som har patent på att visa styrka 
och Marianne den som står för att se till att Johan känner så i och med att hon alltid tar 
på sig svagheterna. Marianne undersöker en styrka hon endast tidigare haft tillgång till 
via Johan. Hon börjar närma sig tanken att hon kan relatera till en annan som den som 
har makten. Men detta är bräckligt eftersom hon vacklar i sitt beslut. 
 

Om Mariannes nya. 
 
Johan: Är han svartsjuk kanske? 
Marianne: Inte särskilt kanske. (Ler) Men han känner till min masochistiska 
läggning. (Bergman, 1973, s. 157) 
  

Johan börjar här utforska den roll som Marianne tidigare haft. Den som är svartsjuk och 
intresserad av hennes nya liv. Han ställer frågor och undrar om hennes nya relation. Han 
har börjat relatera till Marianne på ett nytt sätt, han är ny¬ken på hennes liv. Han har 
börjat ta tillbaka projektioner och det har gett honom en ny¬kenhet på vem denna nya 
Marianne är. Samtidigt utmanar Marianne Johan genom att beskriva något om sig själv 
som han inte har förstått under deras förhållande. Hon är masochistisk och medger att 
hon dras till att vara underordnad. Man skulle kunna tänka sig att hon vill att Johan ska 
slå henne. Så att hon får ut det hon vill av honom. En del av henne vill bli påpucklad, till 
och med fysiskt. 
 
 Misshandel. 
 
 Han slår omkull henne på golvet och sparkar på henne ursinnigt. Hon försöker 

skydda ansiktet med händerna. (Bergman, 1973, s. 161) 
 
Johan har här totalt tappat fattningen och den smärta han upplever levs ut genom att 
han ger sig på Marianne fysiskt. Han slår henne till den milda grad att det uppstår blod-
vite. Det är smärtsamt att återta sina projektioner och Johan har blivit tvungen att möta 
en kvinna i Marianne som han inte hanterar. Den psykiska kon±ikten har blivit fysisk. 
Han vill visa att han fortfarande är starkare än vad hon är. Detta att projektiva identi¬-
kationer kan kopplas samman med våld beskriver Zosky (2003) där hon menar att detta 
ofta är den bakomliggande orsaken till att det uppstår. Att den ena parten börjar för-
svara sig fysiskt när den inte längre får förskjuta sina oönskade egenskaper in i den 
andre. 
 
 Sammanfattande diskussion kring det rollbytande inre paret. Det som främst känne-
tecknar kommunikationen i detta avsnitt är att det projektiva systemet inte längre 
fungerar. Det är ur balans och de inblandade försöker att hitta nya roller. Relaterandet 
mellan Johan och Marianne pendlar mellan att vara upprätthållande och konserverande, 
och nedbrytande och destruktivt. Det ¬nns också sekvenser av verkligt utforskande och 
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utveckling. Allt är en salig röra. De byter roller med tillhörande ansvar och funktioner 
om vartannat. De prövar sig fram, utforskar känslor och nya sidor hos sig själva, och hit-
tar till drifter som tidigare inte varit tillgängliga för dem. Förmodligen utan att veta vad 
som egentligen driver dem. Trots att den psykiska smärtan stundtals är mycket stark, 
och trots att priset de betalar är högt fortlöper processen. Det är som om man har satt 
bollen i rullning, och att den nu inte går att stoppa. När man misslyckas med att leva upp 
till den idealiserade bilden av den andre upplevs detta ofta som ett svek vilket resulterar 
i malignant vindictivness (ett hämndbegär) där paret hamnar i en tvekamp utan slut (Hor-
witz, 2001).  

Det här är troligtvis den e¦ekt som uppnås när ett projektivt system av detta cemente-
rade slag sätts ur balans. Hela Johans och Mariannes tillvaro och det mesta de ditintills 
hållit för sanning, sätts ur spel, och i kaos och förvirring irrar de runt och tillåter sig för 
första gången att utlämnas till vad de själva faktiskt känner, med enorm ångest som 
följd, eftersom förlusten av de positioner som tidigare upplevts som mogna, utmanar 
både deras narcissism och omnipotens. Man kan säga att den oidipala kon±ikten – och 
ett aktivt vuxenblivande med tillhörande sorg och desillusion – nu i allra högsta grad är i 
en bearbetande fas. Det börjar först som ett försiktigt utforskande, sedan ett agerande i 
och med otroheten, och ytterligare ett utforskande för att till slut bli något som liknar 
ett återtagande av projektionerna, så smärtsamt att Johan tar till våld för att värja sig. I 
detta brutala återtagande börjar de utforska den andres roll i förhållandet, den sida som 
de avsagt sig. Marianne kan i ena sekunden vara den som lyssnar för att i nästa vara bru-
tal och rå. Johan har samma relationella mönster där råhet blandas med ömhet och ny-
¬kenhet. 

Det inre rollbytandet är pre-ambivalent i det att klyvningen mellan paret börjar bli allt 
mer medveten för de inblandade. Bitvis verkar de ha tillgång till och en förmedvetenhet 
om vad som händer. Klyvningen är inte total eftersom de intrapsykiska kon±ikterna del-
vis bärs av respektive part och hanteras på ett icke-cementerande sätt.  
 
Det rörliga inre paret 
 

Hittat sina rätta proportioner. 
 
Johan: (…) Jag tror att jag har slutat att försvara mig. Det var någon som sa att jag 
blivit slapp och eftergiven. Att jag förminskade mig själv. Det var inte sant. Jag tror 
snarare att jag funnit mina rätta proportioner. Och att jag med en viss ödmjukhet 
har accepterat mina gränser. Det gör mig snäll och lite sorgsen. (Bergman, 1973, s. 
181–182) 

 
För första gången verkar Johan faktiskt visa en sann känsla av närhet utan mycket för-
svar. Han uttrycker att han har hittat sina rätta proportioner. Hans individuella grund-
kon±ikt,  dvs. problemet med sin storlek verkar han vara i kontakt med. Han ger uttryck 
för att han kanske inte är den storartade person som han beskrev i början, utan en 
mindre och mer ödmjuk man, som kan känna sorg. Denna sorg skulle kunna härledas 
till den depressiva position som Klein beskriver där sorgen är kännetecknande, efter-
som man måste härda ut i vetskapen om att man är ensam och dödlig. I detta kan han 
inte bära sin ambivalens. 
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Johan om sin nyfunna svaghet och Mariannes styrka. 
 
Marianne (ömt): Och du som hade så stora förväntningar? 
Johan: Nej, det stämmer inte. Det var min far som hade stora förväntningar, inte 
jag. Men jag ville så gränslöst gärna göra pappa till viljes. Och så försökte jag hela 
tiden göra pappa till viljes. Och så försökte jag hela tiden infria hans förväntningar. 
Inte mina. När jag var barn hade jag mycket blygsamma och angenäma föreställ-
ningar om vad jag skulle bli när jag blev stor.  
(…)  
Marianne: (…) Jag drömde om att jag skulle föra de förtrycktas talan. Det fanns 
inga gränser för mina ambitioner. Och så blev jag skilsmässoadvokat. (Bergman, 
1973, s. 182–183) 

 
Lyssnar man till deras ord i slutet av dramat beskriver de sina ambitioner som barn. 
Johan hade tankar om att bli lycklig på ett ganska jordnära sätt då han drömde om att 
leva ett stillsamt liv som butiksägare. Marianne å sin sida hade ambitionerna att bli en 
toppadvokat och drömde om en framgångsrik karriär. 

Deras liv tillsammans speglas av att rollerna, utifrån deras drömmar som barn, blivit 
omvända. Det är Johan som lever det liv som Marianne drömt om, och Marianne det liv 
som Johan önskade sig. Detta blir tydligt när man läser hur de inledningsvis beskriver 
sig själva där Johan menar att han själv är: »ytterst intelligent, framgångsrik, ungdomlig, 
välbalanserad, sexig« (Bergman, 1973, s. 11) medan Marianne rakt av bara säger: »Jag är 
gift med Johan och har två döttrar.« (Bergman, 1973, s. 11) De drömmar de haft om sig 
själv blir i praktiken burna av den andra. Marianne stöttar alltid helhjärtat Johans kar-
riär, nästan för att kompensera sin besvikelse över sina egna förlorade ambitioner.  

Johan å sin sida får tillgång till drömmen om ett anspråkslöst liv genom att Marianne i 
så mångt och mycket gått upp i mammarollen. Man kan se att de bär varandras dröm-
mar. Här verkar det har rört sig om en projektiv transidenti¬kation från bådas håll  dvs. 
en två kropps projektiv identi¬kation. Deras bakgrund och ambitioner matchar varand-
ra till den grad att de blir som gjorda för varandra. När de börjar kunna relatera lite 
friare gentemot varandra, börjar de erkänna för den andre att de inte alls vill leva det liv 
som uppstått mellan dem. Marianne känner vid det rörliga relaterandet inte något tvång 
att förminska sina drömmar och Johan inga krav att förstora sina drömmar. De börjar 
visa nya sidor för varandra. De har större tillgång både till sig själv och den andre. 
 

Behöver inte längre fördela ansvaret. 
 
Marianne: Vad du ser fundersam ut. 
Johan: Ja, det slår mig plötsligt att du och jag har börjat tala sanning med varandra. 
Marianne: Gjorde vi inte det tidigare då? Nej det gjorde vi ju inte. Varför gjorde vi 
inte det då? Det är ju konstigt. Varför talar vi sanning nu? Jag vet. Det är för vi inte 
har några krav. (Bergman, 1973, s. 183) 

 
Efter det att de bestämt sig för att skiljas, har de börjat att utforska sina roller gentemot 
varandra dvs. Marianne och Johan är inte längre förblindade av de krav de har på var-
andra. Deras krav på den andre är inte de samma som från början. Sanningen blir ett 
konstaterande att de kanske inte ¬nns någon sanning, sanningen är något de skapat i 
sitt äktenskap. Johan konstaterar till slut att det inte ¬nns någon sanning. Deras sanning 
låg i att det var gifta och gemensamt tilldelat varandra roller och en sanning som ingår i 
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den ceremoniella akten att gifta sig, på en inre och mental nivå. Äktenskapets betydelse 
i deras fantasier. Denna akt som skapat en sanning och en rollfördelning som de ska 
agera utifrån. Deras relaterande i detta är att de utforskar de nya rollerna. De ställer sig 
frågor om var sanningen ligger och vem som bär sanningen. Är det Marianne, eller 
Johan, eller deras upplevda krav från ursprungsfamiljerna som har patent på den? Nu är 
de friare och kan undersöka och använda den andre i den mening att de inte är totalt 
förblindade av sitt omedvetna sätt att relatera i det inre paret. De uttrycker att de inte 
känner samma explicita krav. Dessa krav som kommer från de egna fantasierna. 
 

Sanning och konsekvens. 
 
Marianne: Om jag hade talat sanning nittonhundrafemtiofem på våren så hade 
sanningen pulvriserat vårt äktenskap. Jag hade brutit med familjerna, sålt båda våra 
döttrar och slagit ihjäl dig. Trots att jag faktiskt älskade dig. För det gjorde jag. 
(Bergman, 1973, s. 184) 

 
När Johan och Marianne återförenats efter ±era års skilsmässa berättar hon öppet om 
hur hon kände under deras äktenskap. Hon uttrycker att hon kände sig kluven. Kärleken 
till Johan var stark, men livet med honom gav henne starka aversioner: hon ville sälja 
döttrarna, slå ihjäl Johan och bryta med ursprungsfamiljerna. Allt det som har med deras 
gemensamma liv att göra får henne att må dåligt. Samtidigt vill hon leva med Johan. Det 
blir en klyvning där Marianne har svårt att få ihop kärleken till honom med det liv hon 
lever tillsammans med honom. Det blir svårt för Marianne att kunna bära denna mot-
sättning. När de nu möts utanför det liv som Marianne föraktar uppstår en enorm 
sexuell spänning. Hon vill ligga med Johan, inte som livspartner, utan som mannen hon 
älskar.  

Istället för att själv bära det faktum att hon inte står ut med ditt liv hon lever, väljer 
Marianne att låta Johan sköta uppbrottet. Han ¬ck bli den som bryter genom att trä¦a 
en annan kvinna. Hon blir inte upprörd utan stöttar honom snarare. Johan känner 
kanske samma sak som hon inför deras liv, men han får tillåtelse, eller kanske till och 
med uppmaningen att lämna det. Johan är den i äktenskapet som får bära styrkan, och 
således även den som får bryta upp äktenskapet. Hennes bild av sig själv som o¦er och 
Johan som den som försatt henne i denna livssituation är så stark inom henne att hon 
inte klarar sig bryta loss på egen hand. Hon ger därmed Johan omedvetet uppgiften att 
avsluta deras gemensamma liv. Ett liv hon själv inte vill leva.  

Att hon nu kan prata öppet om sina känslor visar på att Marianne börjat tycka att hon 
är viktig. Att hennes känslor är betydelsefulla. Det blir en kommunikation som handlar 
om henne och inte hur hon ska tillfredsställa honom. Det blir ett rörligt relaterande i att 
hon vågar visa sin styrka, manifesterat i ett starkt hat mot Johan, eftersom hon inte kän-
ner att hon måste förskjuta kraften in i honom.  
 

Relaterar likadant. 
 
Marianne: Så ¬ck man ljuga. Ibland mer, ibland mindre, allteftersom det passade. 
Johan: Tillämpar du de här erfarenheterna i ditt nya äktenskap? 
Marianne: Javisst. Jag ljuger hela tiden. 
Johan: Jag också. (Bergman, 1973, s. 185) 
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När de möts och har frigjort sig från varandra och återtagit sina projektioner kan de 
prata om hur mycket de har ljugit för varandra. De inser hur mycket de ljugit och att det 
är skönt att de äntligen kan prata mer öppet med varandra. Samtidigt talar de öppet om 
att de fortfarande ljuger för den som de lever ihop med. De har nått en personlig insikt 
men väljer att inte tillämpa detta på sina nya förhållanden. Det är som att förhållandet 
snarare fyller en funktion. Att det viktiga inte är att möta en annan människa, utan att 
möta någon som kan matcha det inre relaterandet. Det verkar som om både Johan och 
Marianne lever ett liknande liv som de gjorde med varandra, fast med nya partner.  
 

Den yttre världens betydelse för det inre relaterandet.  
 
Marianne: Först har vi din mamma som dyrkade dig och ansåg att du var ett snille. 
Och sedan hela raden av fruntimmer som har betett sig på precis på samma sätt 
som din mor. Inklusive jag själv. (Bergman, 1973, s. 186) 

 
Det som hindrar dem från att själva möta sina egna ambitioner verkar vara det som har 
förväntats av dem från andra i omgivningen, men även de inre bilder de har som bl.a. 
skapats av deras egna föräldrars val i livet och förväntningar på sina barn. Johans pappa 
har alltid förväntat stora saker av sin son. Detta är något som Johan försökt sträva mot, 
han har velat tillfredsställa sin egen pappa och de ambitioner som denne haft för sin 
son. Johan har ett inre par med en framgångsrik man och en moder som är mamma i 
avsevärd grad.  

Även Mariannes inre par följer den traditionella mönstret med en yrkesmässigt fram-
gångsrik far och en kvinna som vek undan för mannens storhet. Johan och Mariannes 
»inre par« matchar och leder till att de omedvetet strävar mot att manifestera detta inre 
par i verkligheten. För att uppnå detta måste Marianne bära Johans önskan om ett liv i 
det lilla formatet och Johan bär Mariannes önskan om en framgångsrik karriär.  

Det inre paret blir i någon mening realiserat i den yttre verkligheten. Skulle deras egna 
önskningar få råda skulle de inte kunna bilda denna union med en stark man och en 
svag kvinna. När de sedan bryter loss från varandra, efter allt bråk och till och med fysis-
ka slagsmål, så leder det slutligen till att de kan bryta även med omgivningen. Deras för-
äldrar börjar bli gamla och deras krav på Johan respektive Marianne styr inte längre i lika 
hög grad deras beteenden och val i livet. Johan vågar till slut närma sig sin svaghet, vilket 
Marianne också uppmärksammar. 
 
 Fortfarande laddade områden. 

 
Johan (häftigt): (…) Jag är full av beundran för din kompletta frigörelse. Den är 
nästan imponerande. Du borde ta mig fan skriva en roman. Jag lovar att du skulle 
bli applåderad av kvinnosaksprästinnorna.  
Marianne: Du menar inte att du är så dum som du låter. (Bergman, 1973, s. 191) 

 
Bitvis blir Johan mycket provocerad av att Marianne funnit en styrka. När han känner sig 
utmanad visar han att det fortfarande inte är helt oproblematiskt för honom. Han visar 
en sorts förakt för henne. Han erkänner i och för sig att hon är stark, men blandar detta 
med att gå in en sorts föraktfullt motangrepp. Marianne blir i detta angrepp en del av de 
kvinnor han ibland hamnar i att nedvärdera. I Johans omedvetna har Marianne gått från 
att vara mamma till att vara en stark kvinna, och detta provocerar honom till den milda 
grad att han känner sig kvävd och måste försvara sig genom att trycka ner henne. Det 
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skulle kunna innebära början på en projektiv identi¬kation. Marianne hade kanske bör-
jat att själv identi¬era sig med det som Johan säger i det rigida relaterandet, men i den 
rörliga relationen visar hon på motstånd. Hon väljer att ge bollen tillbaka till Johan ge-
nom att bara avfärda det han säger som ytterst korkat. På detta sätt får Johan alltså möta 
sitt eget uttalande. Marianne undviker att börja agera utifrån Johans försök att få henne 
att be om ursäkt för eller ta tillbaka sin nyvunna styrka. Marianne visar däremot istället 
att styrkan är integrerad i henne. Att hon har vuxit och funnit sin styrka och att hon kan 
stå emot Johan. Att hon inte längre behöver projicera sin styrka in i honom. 

När Johan berättar att han vill att Marianne ska lägga band på sin kraft är han sårbar, 
vilket Marianne uppfattar. Han uttrycker att han har svårt att visa sin litenhet i förhål-
lande till hennes storhet. Han erkänner sig sårbar inför henne. Att Marianne bekräftar 
det och förstår att det är jobbigt för honom, avgiftar rollerna. De ser och speglar var-
andra och visar båda sina svagheter. 

I detta nya mer rörliga inre relaterande vågar de utforska sina roller. Men det är också 
väldigt arbetsamt för relationen. Johan klarar inte helt och fullt att ta emot den i hans 
fantasi nya Marianne. Kvinnan som har styrka. De blir för mycket och han brusar upp, 
men han vågar samtidigt visa sig upprörd och arg, vilket inte hade varit möjligt i deras 
tidigare relaterande. Marianne visar att hon inte blir rädd och ger inte med sig. Hon står 
på sig och låter Johan möta sin skräck för den starka kvinnan. Hon hjälper på detta sätt 
Johan att komma i kontakt med dessa känslor. 
 

En ¬nner storhet, den andre litenhet. 
 
Johan. (…) Vi har upptäckt oss själva. Det är inte klokt. Den ena inser sin litenhet. 
Den andra inser sin storhet. (Bergman, 1973, s. 191) 
 

Johan visar en genuin tacksamhet över att ha funnit sin storlek De är inte beroende av 
sina projektiva identi¬kationer. De har tagits åter och Johan ser tydligt hur han har kom-
mit i kontakt med sin svaghet eller litenhet som han kallar det. Detta kopplar han själv 
ihop med att Marianne funnit en storhet. Den omedvetna kommunikationen i deras re-
laterande har blivit tydlig för honom. Det ¬nns en medveten kommunikation där han 
tillskriver Marianne en kraft som inte funnits i deras tidigare liv. 
 

Båda visar svartsjuka. 
 
Marianne: (…) Jag blev till och med svartsjuk.  
Johan: Blev du svartsjuk? (Bergman, 1973, s. 188) 
 

Marianne: Är du svartsjuk?  
Johan: Jag känner mig både attraherad och bortstött. (Bergman, 1973, s. 190) 
 

Johan: Lovar du att inte ytterligare framhålla den där orgasmatleten? (Bergman, 
1973, s. 192) 

 
Under de år som Johan och Marianne levde ihop inom äktenskapet hade ingen av dem 
tillgång till sin svartsjuka. När Johan berättade om att han tänkte lämna henne för en ny 
kvinna verkar Marianne mer intresserad av huruvida den nya kvinnan har snygga bröst 
eller inte. Detsamma gäller Johan. På besök i hemmet är det snarare en fascination för 
hur Mariannes sexliv ser ut. Ingen av dem har någon möjlighet att visa någon form av 
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svartsjuka. Genom att inte bli svartsjuk slipper man bearbeta känslor av att bli övergiven 
eller avvisad. När de möts som älskare är de mer ärliga gentemot varandra. Johan vågar 
visa svartsjuka eftersom han har kommit i kontakt med sin svaghet.  

Marianne kan också visa svartsjuka, men kan snarare se det som en kontakt med sin 
styrka. Hon förtjänar att älskas, och hon tycker sig med nyvunnen styrka kunna ställa 
krav på den hon trä¦ar. Svartsjuka blir härmed intressant att undersöka när det gäller 
dess koppling till projektiv identi¬kation. Istället för att stå ut med att känna och slut-
ligen kanske bearbeta sina svartsjuka känslor, kan man förlägga egenskaper hos en an-
nan för att slippa brottas med dessa känslor. Ingen av dem har tidigare vågat ställa krav 
på varandra, de vågade inte riskera något. Insatsen från bådas sida var låg. I det rörliga 
relaterandet verkar de förstå att de kan mista något.  
 

Johan hotad – Marianne är stark. 
 
Johan: Tror du att du en kort stund kan lägga band på ditt fruktansvärda snus-
förnuft? 
Marianne: Det blir svårt, men jag ska försöka. 
Johan: Kan du möjligen, jag säger möjligen, ransonera lite med din gränslösa 
kvinnokraft? 
Marianne: Det blir nödvändigt, det förstår jag. 
Johan: Kom då. Så lägger vi oss. (Bergman, 1973, s. 192) 

 
Det är tydligt att de fortfarande relaterar till varandra utifrån samma roller som i början, 
med den skillnaden att Marianne är den som är stor och Johan den som är liten. Det 
skrämmer honom så mycket att han måste be Marianne att inte utnyttja detta gentemot 
honom. Hon står ut med att han blir rädd för henne. De har blivit rörligare i det att 
Marianne kanske i grund och botten alltid varit den stora och Johan alltid varit den lilla. 
Den projektiva förskjutningen har tagits tillbaka. Marianne använder inte Johan för att 
hämta styrka utan är stark i sig själv. Johan hämtar inte sin svaghet via Marianne utan är 
det i sig själv. De har fortfarande problem i sitt relaterande, men det är mera fritt och ett 
rikare relaterande i att de inte tar kraft från varandra. De har tagit tillbaka mycket av sina 
projektioner, men har samtidigt ökat möjligheten att bära den andres projektioner. De 
agerar inte ut på samma sätt som de gjorde i det låsta relaterandet.  

Att kunna bära sina egna, och partnerns, positiva och negativa sidor i ett nära relate-
rande leder också till förmågan att integrera, både de egna och den andres motstridiga 
sidor, i och med detta når man en ambivalens och objektkonstans (Middelberg, 2001). 
Paret Johan och Marianne har med sitt rörliga relaterande börjat bära en denna typ av 
ambivalens.  
 

Johan visar att han älskar trots ofullkomlighet. 
 
Johan: Men så här i all enkelhet mitt i natten, i ett mörkt hus, nånstans i världen, 
sitter jag faktiskt och håller om dig. Och du håller om mig. (Bergman, 1973, s. 195) 

 
Johan kan härbärgera Marianne och har nått en integration. Han kan bära ambivalensen 
av att älska i all sin ofullkomlighet, vilket också förklarar att det ¬nns en sorg i hans 
litenhet. Han agerar inte ut alla känslor utan bär dessa och i detta är han i den depres-
siva position som Klein talar om. Det samma som Igra (2000) föredrar att kalla en integ-

 



 –49–

rativ position eftersom det bättre beskriver sorgen över att inte längre idealisera. Sorgen 
blir en grund, istället för aggressivitet och utagerande, som vid nedvärdering.  
 
 Sammanfattande diskussion kring den inre rörliga paret. Det som främst utmärker Johans 
och Mariannes relaterande, deras bild av det inre paret i det här avsnittet är att det nu 
¬nns ±exibilitet och dynamik i det projektiva systemet. Relationen kan användas som en 
avgiftande och härbärgerande instans. De speglar sig själva i varandra och står ut med 
den re±ektion som den andre ger tillbaka. De står ut att vara den de är utan att förlita sig 
på en fantasibild över hur de ska ha det. Sann intimitet uppstår när två psykologiskt hela 
individer som är i kontakt med sin egen och separata upplevelse och som söker en 
emotionellt mogen kommunikation (Mones, 2001). 

Det ¬nns samtidigt ett ±öde och en kreativitet mellan dem eftersom de nu återtagit 
mycket av det material som de projicerat in i varandra. De har samtidigt större möjlighet 
att bära sig själva. Genom detta har de blivit mer kapabla att vara och fungera tillsam-
mans som ett par där de kan utforska varandra och sig själva på ett ny¬ket och utfors-
kande sätt. Det ¬nns förmodligen hos bägge en omedveten förnimmelse av en tredje 
position, ett »vi«. Ett »vi« de båda kan relatera till, en instans de kan vända sig till som 
kan härbärgera dem gemensamt samt som individer var för sig. Något som de kan för-
hålla sig till och som i deras fantasi kan förhålla sig till dem. Den oidipala kon±ikten är 
nu åtminstone delvis, genomarbetad, integrerad och sörjd. 

Att de nått en rörlig fas betyder inte att alla kon±ikter är lösta. Johan tycker 
fortfarande att Marianne ska hushålla lite med kraften, men hon har inget behov att 
hämta kraft från Johans svaghet, eftersom den är integrerad i henne. Det ¬nns också en 
sorg om brustna förhoppningar. De har i sin relation nått en depressiv position där de 
måste integrera brustna drömmar om ett gemensamt paradisiskt liv utan kon±ikter.  
 
Avslutande diskussion 
 
 Metoddiskussion. Det skulle i ett arbete av detta omfång vara svårt att empiriskt 
bevisa och skildra projektiva identi¬kationer i alla parrelationer, det ¬nns i denna 
uppsats snarare en önskan om att förstå hur den yttrar sig i en parrelation som baseras 
på en skönlitterär text. Att använda en skriven skönlitterär text som utgångspunkt för en 
teoristyrd analys har sina metodologiska brister och dess koppling till en verklighet tål 
att diskuteras. Som undersökare blir man underordnad en fast och färdig massa text 
som inte tillåter en vidare utbredning. Detta blir tydligt i att den relaterandefas kallad 
»det rollbytande inre paret« är så pass mycket större än de två andra faserna. I textens 
dramaturgiska utformning ligger fokus just på denna fas, och i och med detta kan man 
inte utifrån den undersökta texten mera i detalj undersöka de två andra faserna. Den 
information som ¬nns i texten går inte att påverka. Om man baserat sin datainsamling 
på eget material hade detta, i syfte att uppväga, kanske kunnat påverkas genom att man 
sökt mer information om första och sista fasen. Någon sådan möjlighet ¬nns inte vid 
detta tillvägagångssätt. Att se ett konstnärligt verk som en källa till inspiration och en 
möjlighet att undersöka världen är i enlighet med den psykoanalytiska traditionen. 
Detta är inte på något sätt oproblematiskt eller oemotsagt. Det ¬nns ingen uttalad 
ambition från Ingmar Bergmans sida att beskriva en objektiv verklighet. Samtidigt ¬nns 
det inget som säger att man skulle komma närmare en parrelation genom att genomföra 
intervjuer med autentiska par. Det ¬nns i detta fördelar och nackdelar, som med alla 
undersökningsmetoder. Denna studie är en teoretisk studie med syfte att försöka be-
skriva och förstå det teoretiska begreppet projektiv identi¬kation. Ett begrepp kring 
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vilket det i stort sätt saknas empiriska forskningsresultat. Denna typ av forskning av en 
mer empirisk karaktär skulle öka konceptets vidare användningsområden. 
 
 Likheter med andra psykoanalytiska begrepp. När Ludvig Igra (2002) förklarar den tera-
peutiska relationen, poängterar han att det handlar om att klienten projicerar sina egna 
känslor på terapeuten och snarast synonymt med projektiv identi¬kation. Även svårig-
heter att i det terapeutiska arbetet särskilja motöverföring från projektiv identi¬kation 
har tagits upp i tidigare forskning (Likhite, 2000). Det blir här tydligt att projektiv 
identi¬kation är ett väldigt vitt begrepp som både är potent och kraftfullt, men ibland 
också kan fungera lite som en slasktratt, som får fylla samma funktion som ±era andra 
begrepp. Det blir svårt att utifrån detta isolerat urskilja den projektiva identi¬kationen 
eftersom den liknar ±era andra psykoanalytiska begrepp. Det blir också uppenbart att 
det inte ¬nns tydliga skiljelinjer mellan de tre faser vi identi¬erat. Dessa glider in i var-
andra. Det ¬nns i detta, inga vattentäta skott mellan olika typer av relaterande, men i 
faserna tenderar ett visst typ av relaterande dominera.  

Arthur G. Mones (2001) pratar om att par inleder förhållandet i en idealiserad fas som 
senare övergår i en desillusionerad fas. I en förälskelse idealiserar man den andre, ett 
idealiserande som ger en känsla av att man slipper att handskas med de brister man har. 
Detta idealiserade relaterande sker via projektiv identi¬kation. När verkligheten sedan 
påminner om att man inte blivit av med sina brister är det vanligt att man skyller detta 
på den andre. Den andre är den som är skyldig för att man inte längre känner sig prob-
lemfri. Man når en desillusionerade fas där man omedvetet anklagar den andre för alla 
de problem man tycker sig uppleva. Den process som beskrivs i boken Scener ur ett 
äktenskap (Bergman, 1973) har sitt fokus på paret Johan och Marianne när de är i denna 
desillusionerad fas där de via sina omedvetna projektiva identi¬kationer skyller mycket 
av sina problem på den andre. Denna desillusionerade fas ser vi som likartad med det vi 
har valt att kalla det »rollbytande inre paret«.  

Av resultatet kan man konstatera att den observerade processen med dess tre olika fa-
ser av relaterande, tenderar att röra sig mer mot den depressiva positionen i takt med att 
utvecklingen fortskrider. De tre olika stadierna skulle – förutom det som redan nämnts 
– även kunna betecknas som: icke-ambivalent, pre-ambivalent, och ambivalent, såväl 
som oidipuskon±ikten: icke-löst, under lösning, och löst. Att lösa den oidipala kon±ik-
ten är en ofrånkomlig och parallell process med den att nå den depressiva positionen 
(Morgan, 1998/2005). Förmågan att integrera och bära en sann ambivalens föregås av ett 
sorgearbete över att inte längre leva i en illusion (Morgan, 1998/2005). Just denna sorg, 
men också acceptansen och förmågan att stå ut, blir tydlig om man ser till relaterandet 
inom »det rörliga paret«.  

Klein menade att den högsta formen för mognad är ambivalens, ambivalens i den 
meningen att den syftar på förmågan att bära motstridiga känslor av att vara bra och 
dålig samtidigt, objektkonstans, både i förhållande till sig själv och omvärlden. Att älska 
en annan, »i all sin jordiska ofullkomlighet« (Bergman, 1973, s. 195). Denna förmåga ger 
en möjlighet att återta sina projektioner och ett minskat behov att projicera ut delar 
som tidigare inte kunnat vara en del av denna kärlek. 

Bion menade att man för att lösa den oidipala kon±ikten, och därmed kunna frigöra 
sig från dyaden och att kunna bära sin längtan efter den ouppnåeliga paradisiska sam-
mansmältningen, måste internalisera sitt inre föräldrapar inte bara som individer, utan 
som ett par, kallat det »triangulära området«, den tredje. Detta tvåkroppsliga, härbärge-
rande–härbärgerad konceptet, denna »den tredje«, bildar en instans inom vilken 
observation, re±ektion och tänkande kan äga rum. (Bion, 1962) 
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 Omgivningens betydelse för den projektiva identi¬kationen. Vår ambition har också varit 
den, att försöka belysa olika aspekter av begreppet som kommit att innefatta en dyna-
misk process, snarare än en avgränsad företeelse av ett mer konkret och stabilt slag. Den 
projektiva identi¬kationen blir som den skildras i texten underordnad den relaterande 
fas de be¬nner sig i. Där det i den rigida fasen kännetecknas av ett uppdelande och 
bibehållande, och i den rörliga snarare fyller en avgiftande och utforskande funktion. 
Den rollbytande fasen är en blandning av dessa två typer av relaterande. Den projektiva 
identi¬kation i denna fas påverkas mycket av ett återtagande och ett konfronterande 
med de egna projektionerna. Den projektiva identi¬kationen blir här ett sätt att möta 
sig själv och den separata andre. För att förstå kommunikation via projektiv identi¬-
kation, verkar det tydligt att det måste förstås utifrån sitt sammanhang och inte något 
som kan förstås som ett separat fenomen utanför detta sammanhang.  

Det är svårt att uttala sig om huruvida den psykiska mognad de båda uppnått i sista 
avsnittet är en direkt följd av hur de kunnat använda sig av varandra i relationen, men 
den slutsats man kan dra är att deras utveckling blir synlig och observerbar i och med 
analysen av deras inbördes relaterande. Alltså, genom att betrakta den projektiva identi-
¬kationen mellan Johan och Marianne kan man dra slutsatser dels om Johans och 
Mariannes psykiska mognad som enskilda individer, dels att deras relation kan användas 
på ett antingen kreativt eller icke-kreativt sätt. 

Den text som använts i denna undersökning är på många olika sätt väldigt hetero-
normativ. Den speglar en man och en kvinnas äktenskap i Sverige under 1970-talet, där 
Johan och Marianne glidit in i traditionellt typiska könsroller. Kvinnan ansvarar för det 
som har med hemmet att göra och mannen har ansvar för yrkeslivet. Analysen har i detta 
skett utifrån dessa förutsättningar. Processen som paret har gått igenom följer i detta en 
frigörelse där Marianne söker ¬nna sin styrka och Johan sin svaghet. Det går inte nog 
poängtera att detta är hur just detta par har löst denna kon±ikt. Att den ena partnern 
har ett ansvarsområdet och den andre ett annat har i detta ingen, som vi kan se det, 
koppling till karaktärernas biologiska kön, utan snarare till den kulturella kontexten. Att 
dela upp och via projektiv identi¬kation agera ut intrapsykiska kon±ikter interpsykiskt 
är något som inte är bundet till ett biologiskt kön. Denna kon±ikt skulle i vår mening 
lika gärna kunna ske mellan ett samkönat ogift par i en annan världsdel, och skulle då 
ageras ut på ett annorlunda sätt eftersom kulturen och individerna inte är desamma.  

 
 Likheter mellan par- och individualterapi. Något som under arbetets gång blivit tydligt 
är hur mycket den process som observerats och analyserats, påminner om en individual-
terapiprocess, vars syfte ofta kan handla om att den hjälpsökande via terapeuten och 
alliansen kan få hjälp att återta sina projektioner och därmed få större tillgång till sig 
själv, vilket i bästa fall kan leda till ett rikare liv. I takt med att vi har bearbetat texten har 
vår upplevelse av Johan och Marianne gått ifrån att ha varit två från varandra helt 
separata individer, till att på något sätt bli till ett och samma system, en egen organism, 
som inte är han eller hon eller de två tillsammans, utan något annat, något som uppstår 
mellan just de två. Och detta relaterande, eller systemet, organismen eller vad man nu 
väljer att kalla det, blir synligt i och med den projektiva identi¬kationen. Den pendlar – 
precis som den enskilde individen – mellan det Klein kallade den schizo-paranoida och 
den depressiva positionen. I den sekvens som kallas det rigida paret är paret 
interpsykiskt i den schizo-paranoida positionen eftersom de så tydligt delar upp allt i 
motsatser. En ansvarar för ett område, vilket alltid innebär att den andra då avsäger sig 
ansvar från det samma. Det blir i detta en interpersonell klyvning som kan ageras mellan 
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individerna. Här ¬nns klara paralleller till den interpersonella klyvningen genom att det 
blir ett liv som leder till svårigheter att relatera. Det blir en begränsande position för 
paret. 

Gurman och Fraenkel (2002) menar efter en genomgång av forskning kring par-
terapier, utifrån olika teoretiska perspektiv, att det inte har gått att ¬nna några tecken 
på att individualterapier har någon positiv e¦ekt för parets välmående och inte heller 
någon e¦ekt syns från parterapierna på den enskildes eventuella symptom. En parterapi 
kan dock, enligt denna metaanalys, verka stöttande för den individualterapeutiska in-
satsen, men inte ersätta denna. Det blir i denna genomgång tydligt att paret blir till en 
enhet som består av mer än summan av två individer. Om kommunikationen fungerar i 
en parrelation kan denna således komma att fungera stärkande i den individuella mog-
naden. För att arbeta med en parrelation måste man därmed göra detta utifrån parets 
förutsättningar och fokusera på vad som händer i parrelationen och hur denna uttrycker 
sig. Det är tydligt att det vid en parterapeutisk behandling är viktigt att se de två indivi-
derna som delar av ett och samma system, det fokus individualterapeuten har på den 
enskilda måste med paret ligga på den enhet som paret bildar tillsammans. De problem 
och symptom som ¬nns mellan paret måste behandlas på ett likartat sätt som en enskild. 
Fokus kan inte ligga på två enskilda eftersom det inte går att särskilja individerna från 
varandra i de problem som tas upp vid den terapeutiska kontakten. Med Johan och 
Marianne ter det sig vid en första anblick som att den store Johan på ±era sätt förtrycker 
sin lilla fru Marianne. Vid en närmare studie av deras inre relaterande kan man notera 
att denna kon±ikt med att ¬nna sina rätta proportioner är en delad kon±ikt som de bär 
tillsammans. Det är en intrapsykisk kon±ikt som ageras ut inom förhållandet och blir till 
en interpsykisk kon±ikt som båda har lika stort ansvar för. Att försöka se dessa två som 
individer och att den ena parten är angripare och den andre förövare förhindrar det 
terapeutiska arbetet att utvecklas och fördjupas. För att nå en lösning måste man således 
jobba med paret som en klient, inte två enskilda. 
 
 Projektiv identi¬kationens mångtydighet. Utgångspunkten har varit ett förhållnings-
sätt, så fritt som möjligt, i fråga om vilket teoretiskt förankrat perspektiv av begreppet 
projektiv identi¬kation som skulle användas. Även om Ogdens tvåkroppsliga de¬nition 
är den som under arbetets gång framträtt som mest relevant och observerbar, så är 
Kleins ursprungliga de¬nition högst central, men kanske mer som en grundkomponent 
för Ogdens tankar kring begreppet. Svårigheterna med att använda Kleins begrepp på 
denna typ av arbete blir också tydliga i dess fokus på det som händer i en människas 
fantasi. I den enkroppsliga de¬nitionen är inte en sändare eller mottagare nödvändiga 
vilket gör att man i och för sig kan resonera eller tänka kring detta, men det gör det sam-
tidigt ytterst svårt att identi¬era. Att försöka förstå de inre fantasierna kan i ett arbete 
säkert vara både givande och utvecklande, men det kommer endast kunna bli till en hy-
potes, då fantasier är svåra att förankra i någon sorts yttre verklighet. En person med en 
projektiv identi¬kation på en fantasinivå i enkroppslig mening behöver inte leva ut den, 
vilket försvårar möjligheten att uppfatta den både i en text och in i en terapi.  

 
 Användning inom undervisning. I den psykoanalytiska teoribildningen ¬nns det en 
tradition av att analysera konstnärliga verk för att förstå verkets djuppsykologiska inne-
börd. Utifrån denna undersökning verkar även konstnärliga verk vara lämpliga för att 
illustrera innebörden i olika psykoanalytiska teorier. En text kan i detta bli likt en lon-
gitudinell fallstudie där den psykoanalytiska teorin kan tillämpas på något som ligger 
bortom den egentliga teorin . Detta applicerande av den psykoanalytiska teorin kan ses 
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som en möjlighet till en djupare förståelse av både det konstnärliga verket och av teorin. 
Detta tillvägagångssätt kanske mest är lämpligt i en undervisningssituation, där de 
teoretiska texterna ibland kan upplevas som långt ifrån verkligheten. Användandet av 
litteratur och ¬lm skulle därmed kunna bli något av en brygga mellan teori och verklig-
het. 
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