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Edvard Munch – anknytningstrauma i konst och liv 
 

 

 

 

 

 

Syftet med undersökningen är att tillämpa en modern traumapsykologisk 

tolkningsmodell på ett urval av den norske konstnären Edvard Munchs 

(1863-1944) mest kända bilder, för att därigenom utvinna nya perspektiv på 

Munchs självbiografiskt inspirerade konst. En integrering av två teoretiska 

perspektiv – van der Harts och medarbetares teori om strukturell dissociation 

och Bowlbys teori om segregerade system – presenteras. Denna integrerade 

teoretiska modell ligger till grund för en teoristyrd tematisk analys av ett 

inom Munchforskningen ofta diskuterat element av psykisk splittring eller 

kluvenhet i konstnärens självbiografiskt inspirerade verk. Den teoristyrda 

tematiska analysen av bildurvalet tjänar i sin tur också till att belysa 

psykologiska begrepp som trauma och dissociation. 

 

 

 

 

Inledning 

 

Den norske konstnären Edvard Munch (1863-1944) är känd som målare av starka och 

smärtsamma känslotillstånd, inte minst i sin egenskap av upphovsman till målningen Skriet 

(1893), utan tvekan ett av de mest kända moderna västerländska konstverken. Skriet har sedan 

sin tillblivelse aldrig upphört att fånga människors intresse och fantasi, och under 1900-talet 

kom denna målning att få en ställning som ”en ikon för den moderna människans existentiella 

ångest och ensamhet” (Müller-Westermann 2005, s. 43) i en värld där religionen förlorat i 

betydelse som världsförklaring.  

 

Skriet är Munchs mest kända verk, men under 1890-talet och in på 1900-talet var han 

intensivt sysselsatt med att i bild gestalta sina egna smärtsamma barndomserfarenheter och 

själsliga tillstånd, vilket resulterade i en rad av hans mest berömda övriga verk, däribland: 

Förtvivlan (1892), Döden i sjukrummet (1893), Melankoli (1894), Vid dödsbädden (1895), 

Självporträtt med skelettarm (1895), Separation (1896), Den döda modern och barnet (1899), 

Självporträtt i helvetet (1903). Efter Munchs berömda ”nervsammanbrott” 1908 och 

efterföljande vistelse på dr Jacobsens klinik i Köpenhamn ändrade hans måleri karaktär. Det 

personliga och självbiografiska, och därmed också mycket av den starka känslomässiga 

laddningen i hans bildskapande, trädde i bakgrunden, och han sysselsatte sig därefter i större 

utsträckning med mindre personligt färgade teman (även om han hela tiden fortsatte att 

utforska sitt eget själsliv i självporträtt) (Steinberg & Weiss 1954; Müller-Westermann 2005).  

 

I den här uppsatsen undersöks ett specifikt psykologiskt tema i Munchs 1890-talsmåleri, 

representerat av tre centrala verk, Förtvivlan (1892), Skriet (1893) och Självporträtt med 

skelettarm (1895), med hjälp av modern traumapsykologisk teori. Som Herman Kvarving 

(1974) har framhållit skapade Munch flera av sina mest berömda djuppsykologiska målningar 

och bilder under 1890-talet, under samma period som Sigmund Freud i Wien var sysselsatt 

med att utveckla den psykoanalytiska behandlingsmetoden. Intresset för djuppsykologi och 
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omedvetna processer var något som låg i tiden. Vid samma tid var ett av de främsta namnen 

inom den kliniska psykologin den franske psykologen och läkaren Pierre Janet, verksam vid 

sjukhuset La Salpêtrière i Paris (Ellenberger 1970). Janet intresserade sig särskilt för hur 

traumatiska erfarenheter påverkar det mänskliga psyket, och hans pionjärarbete på detta 

område är en viktig influens bakom teorin om strukturell dissociation (van der Hart et al. 

2006), som framför allt kommer att ligga till grund för analysen av Munchs bilder.  

 

Konsthistorikern George Digby (1955), vars djuplodande psykologiska tolkning av Munchs 

konst också delvis bildar utgångspunkt för analysen i det här arbetet och som diskuteras i 

avsnittet om tidigare psykologiska tolkningar av Munchs liv och konst, presenterar en 

intressant tolkning av Munchs målning Självporträtt framför en vinflaska (1906) (se bilaga 1), 

som särskilt lyfter fram ett element av psykisk splittring eller kluvenhet hos Munch: ”en 

känsla av inre splittring, av att vara kluven i två delar, eller av att bestå av två eller flera 

varelser som bekämpar varandra”.  ”Denna känsla av inre splittring och krigföring har Munch 

levande skildrat i flera bilder”, som Digby (1955, s. 43) framhåller. Digbys analys av 

Självporträtt framför en vinflaska återges här i ett utförligt citat eftersom den så väl fångar 

detta centrala element i Munchs självbiografiskt inspirerade konst: 

 
”Självporträtt framför en vinflaska” … utgör en mycket remarkabel skildring av en sådan 

medvetenhet [om ett tillstånd av inre splittring]. Allting i denna bild vittnar om konflikt. Det 

inre kaoset av uppdämda känslor motsägs av den orörliga, hopsjunkna figuren; impulsens och 

viljans kluvenhet leder enbart till en ruvande känsla av orörlighet. Dessa drag framträder när 

man analyserar bilden. Han har målat sig själv i en mörkblå kostym skiftande i buteljgrönt. 

Hans ansikte, händer och slips är livfullt röda (med undantag för ena sidan av ansiktet som är 

starkt belyst). Bakom huvudet, i bildens mitt, syns en koncentrerad verkan av glödande rött – 

svår att tolka realistiskt men med en helt uppenbar psykologisk innebörd; den uttrycker det 

känslomässiga trycket i hans inre värld. Han sitter vänd mot sitt vinglas och sin flaska, de starkt 

belysta borden och restaurangens upplysta fönster. Fönstren är trevliga och inbjudande, liksom 

vinglaset som skimrar i gula och gröna toner. Men i andra änden av borden, i bakgrunden, sitter 

en gammal osympatisk kvinna … hon syns här personifiera någonting mystiskt negativt. Bakom 

ryggen på den sittande mannen sträcker sig ett långt bord med en cirkel av vitt ljus som är 

placerad mitt emot vinglaset och tallriken. Färgerna i denna del av bilden är ljusa och glada; 

stolen är ljust gul. Men Munch har ryggen vänd mot detta. Och omedelbart bakom honom, som 

det mest direkta vittnesbördet om hans känslor, syns den dubbla kyparens stela, kluvna figur. 

Det är så han upplever sig själv. Ställd inför livets skönhet, som han här skildrar så enkelt och 

levande i ljus och färg, är han själv som en totempåle, stel, oindividuerad, en kluven varelse, 

dömd att lida som ett slags siamesisk tvilling. Detta är förvisso en mycket gripande bild, full av 

tragisk innebörd [Digby 1955, s. 43–44].  

 

Till denna tolkning kan läggas konstvetaren Reinhold Hellers (1973) iakttagelse att de två 

bordsraderna, framför och bakom Munch, har en ”kistliknande form, inom vilken Munch 

sitter, liksom infångad i en fälla, orörlig och kraftlös” (s. 99). Det psykologiska innehållet i 

denna målning handlar således om starka, återhållna känslor, om inre splittring eller 

kluvenhet, och om orörlighet och kraftlöshet. Det levande livet pågår runt omkring honom, 

men mannen som sitter vänd mot betraktaren, med händerna i knät, förmår inte delta: något 

håller honom tillbaka, tvingar honom att vara en utanförstående, en betraktare av livet. Vad är 

detta något?  

 

Med andra ord: vilken är den psykiska splittring eller det tillstånd av inre konflikt som Munch 

återkommande gestaltar i flera av sina målningar, och som Digby med flera iakttagare har 

uppmärksammat, och vad representerar egentligen den skrikande figuren i Skriet, denna den 

kanske mest kända framställningen i bild någonsin av överväldigande mänsklig ångest? 
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Uppsatsens syfte och disposition 

 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att pröva ett modernt anknytningsteoretiskt och traumapsykologiskt 

perspektiv på Munchs konst, representerad av ett urval centrala verk med självbiografisk 

bakgrund: Förtvivlan (1892), Skriet (1893) och Självporträtt med skelettarm (1895) (se bilaga 

2-4). Jag ämnar visa att det, med hjälp av denna teoretiska tolkningsram, går att utvinna nya 

perspektiv på Munchs konst, och avtäcka betydelser som tidigare inte uppmärksammats i 

Munchforskningen. Det är i synnerhet förståelsen av det centrala element av inre splittring 

eller kluvenhet som Munch så ofta gestaltar, och som lyfts fram av flera iakttagare (t ex 

Aarkrog 1990; Eggum 1987; Stenersen 1946; Steinberg & Weiss 1954) men som beskrivits 

träffsäkrast av Digby (1955), som antas kunna väsentligt fördjupas med hjälp av det anlagda 

teoretiska perspektivet. Fokus i undersökningen ligger på det traumapsykologiska innehållet i 

de utvalda verken av Munch, inte på konstvetenskapliga eller estetiska aspekter.  

 

För detta ändamål innehåller arbetet också en väsentlig teoriintegrerande ansats. Ett andra, 

underordnat syfte är att, i omvänd riktning, försöka belysa och fördjupa förståelsen för 

psykologiskt-kliniskt centrala fenomen som anknytningstrauma och traumarelaterad 

dissociation genom att ta utgångspunkt i Munchs liv och verk. Trots att arbetet har en 

kvalitativ, bildtolkande ansats och behandlar historiskt material antas det därför också ha en 

indirekt klinisk psykologisk relevans.  

 

Disposition 

Uppsatsen är så disponerad att den inleds med ett avsnitt om Munchs biografi. Här beskrivs 

kortfattat de centrala händelser under Munchs uppväxtår som gör det motiverat att betrakta 

anknytningstrauma som centralt i hans liv. Därefter presenteras några exempel på tidigare 

psykologiska tolkningar av Munchs liv och verk, som delvis kommer att tas till utgångspunkt 

för analysen av de utvalda verken. Här redogör jag också för hur jag ställer mig till frågan om 

i vilken mån det är rimligt att göra biografiska tolkningar av Munchs arbete, och i vilken 

utsträckning konstverken undandrar sig en sådan biografiskt förankrad analys. 

 

I det därpå följande avsnittet, Teori, presenteras den traumapsykologiska teoretiska 

tolkningsram som används i undersökningen. En viktig del i uppsatsen är det förslag till 

integrering av två olika teoretiska perspektiv som här läggs fram: å ena sidan van der Harts 

och medarbetares (2006) teori om traumarelaterad strukturell dissociation, och å andra sidan 

John Bowlbys (1980) teori om segregerade psykiska system som förklaring till patologiska 

sorgeprocesser. Integreringen av dessa teoretiska perspektiv ligger sedan till grund för den 

traumapsykologiska bildtolkningen i resultatdelen.  

 

Under rubriken Metod redogörs därefter kortfattat för principerna bakom teoristyrd tematisk 

analys, den kvalitativa analysmetod som ligger till grund för bildtolkningen. I resultatdelen, 

som följer därefter, redovisas tolkningar av i första hand tre bilder av Munchs hand: 

Förtvivlan, Skriet och Självporträtt med skelettarm, och i diskussionsdelen, slutligen, förs en 

diskussion kring undersökningens resultat och metodologiska begränsningar.  
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Nedslag i Munchs biografi 

 

Med utgångspunkt i sin kännedom om Edvard Munchs personliga livshistoria skrev den 

norske konstvetaren J H Langaard (1950): ”Munch strävade efter att frigöra sig från en 

överväldigande skräck för livet, som han hade känt så intensivt i sin ungdom att den hade 

hotat att krossa honom fullständigt” (citeras efter Digby 1955, s. 39). Vilken var denna skräck 

för livet, och vad hade den för ursprung?  

 

Edvard Munch föddes den 12 december 1863 i Löten i Hedmark. Han var son till läkaren 

Christian Munch och dennes tjugo år yngre hustru Laura Christine Bjölstad, och näst äldst i 

en syskonskara på fem. Edvard var sjuklig från födseln och nöddöptes då man inte trodde att 

han skulle överleva (Prideaux 2005). Moderns täta barnafödslar och sjuklighet innebar att hon 

till stor del saknade resurser att engagera sig i omvårdnaden av Edvard, även om man kan anta 

att hon ändå förblev hans och syskonens primära anknytningsperson. Detta antagande går inte 

att leda i bevis, men det motsägs inte av de knapphändiga källor som finns om Edvard 

Munchs tidiga levnadsförhållanden (se t ex Prideaux 2005). Moderns syster, Karen Bjölstad, 

bodde periodvis i hushållet, och ägnade sig bland annat åt omsorgen om Edvard när mamman 

inte orkade, men det förefaller inte som att hon därmed skulle ha ersatt sin syster som Edvards 

primära anknytningsperson. Psykiatern Tove Aarkrog (1990) beskriver Edvards relation till 

modern under de första levnadsåren på följande sätt:  

 
Redan under hans första levnadsår hade modern tuberkulos. Denna sjukdom och de följande 

födslarna utmattade henne. Hon hade inte resurser att stödja honom psykologiskt i hans 

utveckling under de första levnadsåren. … Sjukdomen bröt gradvis ner henne [s. 26]. 

 

I juldagarna 1868, när Edvard nyss fyllt fem, dog Laura i sin tuberkulossjukdom. Moderns 

död var den ursprungliga traumatiserande förlust som i hög grad kom att forma Edvard 

Munchs liv, en tidig existentiell smärtpunkt som han återkommande gestaltade i sin konst. 

Lauras död ”var en förlust som hemmet aldrig kom över”, som Munchs levnadstecknare Rolf 

Stenersen (1946, s. 14) uttryckte det. Fadern, Christian, reagerade på hustruns död genom att 

själv försjunka i tungsinne och religiösa grubblerier, och tycks inte ha förmått fungera som ett 

psykologiskt stöd för barnen i deras svåra situation (Stang 1977). Mostern, Karen Bjölstad, 

flyttade emellertid in i hemmet och tog sig an skötseln av hushållet och omvårdnaden av sin 

systers barn.  

 

Det är troligt att det som skapade problem i Edvard Munchs fall inte bara var den plötsliga 

anknytningsförlusten i samband med moderns död, utan en känslomässig deprivation i 

familjemiljön, som innebar att pojken Edvard (liksom hans syskon) fick otillräckligt 

känslomässigt stöd under sina första levnadsår och därmed stora svårigheter att hantera den 

senare förlusten. Det är således kombinationen av tidig deprivation och anknytningsförlust 

som ligger till grund för den traumatisering som Munch antas ha drabbats av i och med 

moderns bortgång (Aarkrog 1990). Munch beskrev själv sin bakgrund och hemmiljö på 

följande sätt: 

 
Min mor var av bondsläkt, en viljestark släkt, men i rötterna maskstungen av lungsotsbacillen. 

Min far tillhörde, som Ni vet, en diktarsläkt, med anlag för genialitet men också med tecken på 

degeneration. Jag föddes döende till världen, och de måste skynda sig att döpa mig hemma. Min 

mor hade redan fröet i sig till den tuberkulos som sex [sic] år senare slet henne bort från fem 

små barn. Sjukdom, galenskap och död var de svarta änglarna som höll vakt vid min vagga och 

sedan har följt mig genom livet. Min far försökte att vara både far och mor för oss. Men han 
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hade ett besvärligt sinnelag, ärftlig nervositet med perioder av religiösa anfäktelser som kunde 

nå sinnessjukdomens gräns, då han i dagar gick fram och åter i sitt rum och bad till Gud. Tidigt 

fick jag höra talas om jordelivets elände och faror och om livet efter döden, om den eviga 

plågan i helvetet, som väntade syndens barn. När han slapp från de religiösa anfallen kunde han 

vara som ett barn, skoja och leka med oss och berätta sagor för oss. Därför verkade det dubbelt 

starkt på oss när han straffade oss. Då kunde han nästan vara utom sig av häftig vrede. Det är 

denna nervösa häftighet som jag har ärvt [citeras efter Stang 1977, s. 31]. 

 

Det syskon som Edvard Munch stod närmast och som han tydde sig till i saknaden efter 

modern var den ett år äldre systern Sophie. Samma år som Edvard skulle fylla fjorton, 1877, 

dog även Sophie, också hon i tuberkulos. Det ursprungliga anknytningstraumat upprepades 

nu, just som Edvard stod på tröskeln till puberteten och det hägrande vuxenlivet. ”Systerns 

sjukläger och död var en skakande upplevelse för den uppmärksamme och känslige 

fjortonåringen, en mänsklig erfarenhet som han aldrig skulle bli i stånd att frigöra sig från”, 

som Stang (1977, s. 33) uttrycker det.  

 
Att se på henne var ett visuellt trauma. Han kunde följa hur hon långsamt dukade under. Hon 

var smittsam och därför farlig att komma för nära inpå. Den han älskade så högt hade än en 

gång blivit farlig att komma nära [Aarkrog 1990, s. 28].  

 

Dessa två förluster präglade Munch för livet, liksom de också i hög grad präglade och gav 

motiv åt hans konstnärliga gärning.  

 

Senare, i vuxen ålder, upplevde Munch stora svårigheter i nära relationer till kvinnor. Hans 

mest grundläggande livskonflikt kan beskrivas som ett i barn- och ungdomsåren djupt 

inpräglat förbindande av kärlek med förlust, smärta och död. Som Stang (1977) uttrycker det: 

”Orden ’kärlek och smärta’ kan egentligen stå som huvudtitel för hela [verkserien] Livsfrisen, 

ja, för väldigt mycket av Munchs produktion. För honom var kärleken alltid förbunden med 

smärta – och död” (s. 104). Han förmådde aldrig komma någon kvinna riktigt nära, utan 

flydde så fort närheten blev för hotande, till exempel i den olyckliga och dramatiska 

kärlekshistorien med Tulla Larsen, som pågick – med många avbrott – under flera år fram till 

1902. ”Iakttagelser om Munchs liv av hans samtida är beströdda med anekdoter om det stora 

inflytande han utövade över kvinnor, om hur han undantagslöst flydde om de kom för nära, 

eftersom han då kände sig utsatt för risken att bli uppslukad, men om de inte gjorde det så 

kände han sig ensam och övergiven”, konstaterar hans levnadstecknare Sue Prideaux (2005, s. 

191).  

 

Under åren som föregick nervsammanbrottet 1908 upplevde Munch tilltagande psykiska 

svårigheter, som också förvärrades av ett accelererande alkoholmissbruk. Han plågades av 

ångest, hallucinationer, förföljelsetankar och agorafobi, och hamnade bland annat i flera bråk 

och handgemäng (Aarkrog 1990). Själva nervsammanbrottet tolkas av Steinberg och Weiss 

(1954) som en psykotisk episod. Efter vistelsen på dr Jacobsens klinik 1908-1909 förklarade 

Munch i ett brev: ”Jag har beslutat att kvinnornas plats är i himlen, rosor kan skada en så 

mycket med sina törnen, jag beundrar deras skönhet, men jag vill inte röra vid den, så blir jag 

inte besviken, och jag kommer nu att hålla mig till nikotinfria cigarrer, alkoholfria drycker 

och icke-giftiga kvinnor, gifta eller ogifta” (citeras efter Aarkrog 1990, s. 37–38).  

 

Efter nervsammanbrottet isolerade sig Munch allt mer och levde ett enstöringsliv tillsammans 

med sina målningar, som han kallade sina barn. ”Före psykosen försökte Munch bemästra 

sina konflikter genom att återskapa sina smärtsamma erfarenheter i sina målningar”, 

framhåller Steinberg och Weiss (1954) i sin psykoanalytiska tolkning av den roll de egna 
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målningarna spelade i Munchs ”psykiska ekonomi”: ”Efter psykosen sökte han en lösning på 

sina svårigheter genom sitt förhållande till bilderna som sådana” (s. 410). Aarkrog (1990) gör 

en liknande tolkning av den omanpassning som Munch genomförde efter vistelsen på dr 

Jacobsens klinik: ”På det hela taget tycks hans förhållande till bilderna ersätta hans 

förhållande till andra och göra det möjligt för honom att leva ensam” (s. 38).  

 

Det ökade avståndet till andra tycktes stilla hans inre känslomässiga kaos. Munch hade nu gett 

upp tron på att han skulle kunna finna kärlek i sitt liv. Som han själv uttryckte det: ”De gamla 

hade rätt när de sade att kärleken var en låga – ty den lämnar ju som lågan bara en hög aska 

efter sig” (citeras efter Stang 1977, s. 116).  

 

 

Tidigare psykologiska tolkningar av Munchs liv och verk 

 

I det här avsnittet presenteras de två tidigare psykologiska tolkningar av Munchs konst (och 

biografi) som i första hand bildar utgångspunkt för den tolkning som framförs i resultatdelen. 

Det rör sig dels om psykoanalytikern James Mastersons (1988) tolkning av Munch som 

plågad av livslång borderlineproblematik, dels om Digbys (1955) analys av den psykologiska 

djupstrukturen i Munchs centrala verk.  

 

Munch som självbiografisk konstnär 

Munchforskningen har generellt en starkt biografisk prägel (se t ex Stenersen 1946; Stang 

1977; Macnab 1994; Töjner 2001; Bischoff 2001; Müller-Westermann 2005; Prideaux 2005). 

Verken tolkas ofta med utgångspunkt i konstnärens personliga livserfarenheter, vilket också 

är i linje med hur Munch själv ville att hans konst skulle uppfattas. ”Jag målar inte det jag ser, 

utan det jag såg” (citeras efter Stang 1977, s. 34), skrev han till exempel, och sitt stora 

konstnärliga projekt, bildserien Livsfrisen som innefattar flera av hans mest berömda verk, 

beskrev han på följande sätt:  

 
Jag målade intryck från barndomen – de utsuddade färgerna från den tiden. Genom att måla de 

färger och linjer och former som jag i en upprörd stämning hade sett – ville jag få den upprörda 

stämningen att flimra fram på nytt som i en fonograf. – Så uppstod bilderna i livsfrisen [citeras 

efter Stang 1977, s. 34].  

 

Men det finns förstås också andra, mindre biografiskt inriktade ansatser som kontrasterar mot 

den dominerande tolkningstraditionen (se t ex Hodin 1972/1987; Heller 2006; Clarke 2009).  

 

Det här arbetet ansluter sig till den biografiskt förankrade tolkningstraditionen, men inte på ett 

okritiskt eller oreflekterat sätt. I slutet av det här avsnittet redogörs kortfattat för det dubbla 

perspektiv som behövs när medvetet gestaltade konstverk ska tolkas med utgångspunkt i 

konstnärens biografi.  

 

Edvard Munch räknas till de stora självbekännarna inom konsten, och det huvudsakliga 

stråket i hans konstnärliga produktion är utpräglat självbiografiskt. ”Min konst har varit en 

självbekännelse”, förklarade han själv (citerat efter Stang 1977, s. 11), och hans 

levnadstecknare Ragna Stang (1977) ger följande karakteristik av hans konst: 

 
Att tränga in i Edvard Munchs konst är som att bläddra i en levande och gripande dagbok, ty 

målningarna speglar hans liv. Det går inte att skilja mellan människan och konstnären i hans 

fall… Han målar bara det som han själv har upplevt eller i varje fall genomlevt [s. 11].  
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På liknande sätt framhåller Digby (1955) att ”Edvard Munchs konst är starkt laddad med 

känslomässigt innehåll”, och att det är här, i det känslomässiga innehållet, som bildernas 

djupare betydelse uppenbaras: ”Konstkritikerns mödosamma sysslande med härledningar, 

med stildeterminanter, med estetisk analys i termer av form och färg, hjälper oss 

anmärkningsvärt lite i förståelsen av Munch” (s. 25). Det är i stället bildernas känslomässiga 

laddning som griper tag i betraktaren. Apropå den ”personliga kvaliteten” i Munchs 

konstnärskap konstaterar Digby vidare: ”[Munchs verk] utgör ett slags konstnärlig 

självbiografi, med den skillnaden att de fakta och händelser han skildrar är känslor, attityder, 

intuitioner, och det sätt på vilket han skildrar dem är med hjälp av symboliska, psykologiska 

bilder” (s. 31).   

 

Müller-Westermann (2005) framhåller att Munch var intensivt sysselsatt med att utforska sin 

egen person i en lång rad självutlämnande självporträtt, som ”löper som en röd tråd genom 

Munchs liv och konst” (s. 15). Många konstnärer som var samtida med Munch, som till 

exempel Christian Krohg, Paul Gauguin och Max Liebermann, efterlämnade också ”ett rikt 

oeuvre inom genren självporträtt”, konstaterar hon, men ”Munchs framställningar av sig själv 

intar ändå en särställning inom konstens historia. Han är den förste målare som i bild 

genomför en omfattande och nyansrik analys av sina egna själstillstånd” (s. 15). 

 

Detta i kombination med det faktum att de själstillstånd och självbiografiska erfarenheter som 

Munch skildrar ofta är av en smärtsam karaktär har gjort Munchs konst till ett tacksamt 

föremål för psykologiska tolkningar. Aarkrog (1990) ger en översiktlig presentation av 

tidigare förekommande psykologiska tolkningar av Munch, baserade på hans konstnärliga 

gärning och biografiska uppgifter – exempelvis av Munch som neurotiker, som lidande av 

manodepressivitet, som en narcissistisk personlighet och som en borderlinepersonlighet. Det 

intressanta är förstås inte att försöka klistra en psykiatrisk diagnos på Munch utan att fördjupa 

förståelsen av hans konst med hjälp av tolkningar förankrade i psykologisk teori. Vi ska nu 

titta närmare på de två tidigare psykologiska Munchtolkningar som har haft särskilt stor 

relevans för föreliggande undersökning.  

 

Mastersons psykologiska analys 

Masterson (1988) presenterar, i sin bok The Search for the Real Self, följande psykologiska 

analys av Munchs bilder och privata biografi: 

 
Mot bakgrund av [Munchs] starka framställningar av separationsångest och 

övergivenhetsdepression och de svårigheter han upplevde i nära relationer för jag fram 

hypotesen att han var en borderlinepersonlighet och därför oförmögen att sörja moderns och 

systerns död. Det var inte bara dödsfallen i sig utan det faktum att de drabbade en redan 

borderlinestörd personlighet som hade denna effekt på honom [s. 212].  

 

Kärnan i borderlinesyndromet är, enligt Mastersons (1988, 2000) perspektiv, en tidig 

övergivenhetsdepression som drabbar barnet under de första levnadsåren och resulterar i en 

ofullständig separations-individuationsprocess. Tidiga övergivenhetskänslor – av smärta, 

raseri, ångest, skuld och hopplös förtvivlan – får till följd att barnet inte lyckas integrera onda 

och goda inre bilder av föräldern. Den goda inre bilden, som är kopplad till barnets mest 

grundläggande upplevelse av att vara anknuten och skyddad mot världens faror, måste 

skyddas mot den onda inre bilden med tillhörande övergivenhetsaffekter, exempelvis 

mordiskt raseri och ytterlig ensamhet, som annars hotar att ödelägga den. Med hjälp av 

försvarsmekanismen splitting hålls de goda och onda inre själv- och objektrepresentationerna 

åtskilda från varandra, och så länge individen kan bevara den goda inre bilden (som alltså inte 

är realistisk i den meningen att den inte integrerar alla aspekter och erfarenheter av föräldern) 
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kan också övergivenhetsdepressionen till stor del hållas deaktiverad. Användandet av 

splittingprocesser blir ett sätt för barnet att säkra sin psykologiska överlevnad. 

 

Med andra ord: när barnet inte möter tillräckligt psykologiskt stöd från centrala 

anknytningspersoner under de kritiska första levnadsåren, utan överges känslomässigt, blir 

självet inte integrerat och helt. Borderlineproblematik innebär därför, som Masterson (1988) 

framhåller, att individen får stora svårigheter att upprätta nära, ömsesidigt tillfredsställande 

relationer och en avgränsad, autonom identitet. Närhet till andra representerar, på grund av 

bristen på stabila inre självstrukturer, en risk för uppslukande och identitetsförlust, medan 

samtidigt separationer och ensamhet, av samma skäl, upplevs som hot mot självets integritet. 

Det finns, som nämndes ovan i avsnittet om Munchs biografi, många samtida vittnesbörd om 

att Munch upplevde just den här sortens dramatiska kast mellan närhet och avstånd i sina nära 

relationer både till vänner och kärlekar, och efter sitt nervsammanbrott löste han denna djupa 

inre konflikt genom att praktiskt taget helt välja bort relationer ur sitt liv (Prideaux 2005).  

 

Aarkrog (1990) ansluter sig till Mastersons tolkning av Munch som lidande av borderline 

personlighetsstörning, resultatet av en ofullständig separations-individuationsprocess. På 

grund av otillräcklig spegling och tidig modersdeprivation – orsakad av moderns bristande 

känslomässiga stöd, i sig bland annat en följd av hennes tuberkulossjukdom och täta 

barnafödslar – lyckades barnet Edvard inte bygga upp stabila och integrerade inre 

representationer av själv och andra. Det centrala med det perspektiv som Masterson för fram 

är just att det inte går att betrakta Munchs upplevelser av förlust isolerade från sitt 

sammanhang, det vill säga från den känslomässiga miljö som rådde i familjehemmet och som 

försvårade för Edvard och syskonen att sörja och bearbeta den smärtsamma förlusten först av 

modern och senare av äldsta systern Sophie. Det är troligt att en tidig anknytningsproblematik 

kraftigt försvårade Edvard Munchs möjligheter att komma till rätta med de förluster som 

drabbade honom.  

 

I sitt senare liv, liksom i de konstverk han skapade med utgångspunkt i sina traumatiska 

erfarenheter, uppvisade Munch tydliga tecken på att inte ha kunnat sörja sina döda. Att ta in 

den fulla omfattningen av dessa tidiga förluster skulle ha riskerat att ödelägga den bräckliga 

självstruktur som barnet Edvard lyckats bygga upp. Som bara ett exempel kan nämnas den 

drabbande målningen Döden i sjukrummet (1893), en av flera i vilken Munch skildrar systern 

Sophies död. Familjemedlemmarna förefaller som lamslagna och liksom tillintetgjorda i sin 

sorg: de är oförmögna att vända sig till varandra för att ge och ta emot tröst och stöd. 

Målningen blir på så sätt till ”en studie i okommunicerbarhet, där samtliga familjemedlemmar 

reagerar på denna död, oförmögna att förstå det inträffade, oförmögna att förmedla sin 

upplevelse till den övriga familjen” (Heller 1973, s. 33). På liknande sätt är målningen Den 

döda modern och barnet (1899), som skildrar systern Sophies förstummade chock och 

hjälplösa förtvivlan vid moderns död, en remarkabel skildring av hur förlusten överstiger 

barnets integrativa kapacitet och förmåga att förstå.  

 

Det mest intressanta med Mastersons (1988) analys är således inte den hypotetiska 

borderlinediagnosen, utan den underliggande känslomässiga sårbarhet och det uteblivna eller 

ofullständiga sorgearbete som han sätter fingret på.  

 

Digbys psykologiska analys 

Edvard Munchs ”självporträtt uppenbarar den moderna människans alienation och hennes 

existentiella ensamhet”, konstaterar Müller-Westermann (2005, s. 15), ett tema som ofta lyfts 

fram i tolkningar av Munchs konst. Det finns helt klart ett universellt anslag, en 
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allmänmänsklighet giltighet i Munchs psykologiskt djuplodande målningar. ”I min konst har 

jag försökt att förklara livet och dess mening för mig själv”, framhöll Munch själv. ”Jag har 

också velat hjälpa andra att komma till klarhet om sitt liv” (citeras efter Stang 1977, s. 107).   

 

Som Digby (1955) framhåller är Munchs konst emellertid på samma gång djupt personlig, 

och denna personliga kvalitet riskerar att drunkna i alltför universaliserande tolkningar av 

hans arbete:  

 
Han var förvisso en målare som gestaltade problem, och hans målningar och grafiska arbeten 

brottas med och ställer frågor till livet. Men hans problem är väsentligen personliga, 

psykologiska problem. Fångad i den nästan outhärdliga spänningen mellan sina konfliktfyllda 

känslor, impulser och attityder strävade han efter att objektifiera desamma och uttrycka dem i 

sin konst. Han målade primärt sina egna problem, i en strävan att definiera dem, eller snarare att 

bearbeta dem och på så sätt frigöra sig från dem [s. 29].  

 

Munchs konst vittnar, enligt Digbys tolkning, om ett konstnärligt subjekt som är avskuret från 

deltagande i livet: han befinner sig utanför, som en betraktare, på avstånd från aktiviteten, 

myllret, det levande livet, den möjliga känslomässiga befrielsen. Samma grundläggande 

psykologiska problem återkommer, som Digby (1955) också visar, i flera av Munchs mest 

kända verk: ”Liknande teman förekommer ofta. De vittnar om samma psykologiska problem. 

Det finns en kluvenhet i hans själ; någon vital del av honom är avskuren från näring och 

bildar ett konfliktcentrum inom honom” (s. 42–43).  

 

Digby har här fångat ett alldeles centralt och avgörande drag i flera av Munchs mest kända 

målningar (bland andra Skriet), nämligen ett element av uppdämd psykisk utveckling eller 

utebliven individuation. Denna tolkning ligger förstås nära Mastersons (1988) ovan beskrivna, 

som går ut på att Munchs livslånga svårigheter med närhet och separation bottnade i en 

borderlineproblematik som grundlagts redan före moderns död, men som förvärrades i och 

med att han inte fick hjälp med att sörja denna förlust. Digby (1955) skriver: 

 
Det finns hos Munch en stark drivkraft som inte kan realiseras, en längtan som omöjligt kan 

tillfredsställas. Den psykiska livsströmmen, eller libidon, har delvis stannat upp i barndomen 

och förblivit statisk (men inte därmed berövad sin kraft) på en infantil nivå. I stället för att 

utvecklas tillsammans med de förmågor och intressen som utmärker tonåren och senare 

vuxenlivet har vissa attityder eller känslomässiga situationer förblivit i ett barnsligt tillstånd. De 

aktiveras av den regressiva libidon men förblir isolerade och står i konflikt med de övriga, mer 

normalt fungerande mänskliga energierna. [s. 38] 

 

Det centrala i bägge dessa psykologiska tolkningar – Mastersons och Digbys – av 

bildinnehållet hos Munch handlar således om den uppdämda individuationen, det uteblivna 

eller ofullständiga förverkligandet av självets potential. Och det är just denna uppdämda 

individuation som lättare kan förstås utifrån det traumapsykologiska perspektiv som 

presenteras i nästa avsnitt.  

 

Biografiskt kontra estetiskt förankrad bildtolkning 

Munch är, som redan har framhållits, en öppet och utpräglat självbiografisk konstnär i den 

meningen att han själv tydligt deklarerar att det är sina egna själstillstånd han gestaltar och att 

det stoff han använder är direkt hämtat ur hans personliga biografi. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att Munch var en medvetet arbetande konstnär, både hantverksmässigt/estetiskt i 

fråga om det egna bildskapande arbetet, men också konstsociologiskt i den meningen att han 

själv tog aktiv del i att skapa sin egen ”persona”, den konstnärliga image som gjorde honom 
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till de ångestfyllda själstillståndens uttolkare framför andra och beryktad för sin förmodade 

galenskap (se, till exempel, Heller 2006; Clarke 2009). Även om han, precis som nästan alla 

konstnärer (men mer uttalat än de flesta), hämtade stoff och inspiration i sin egen livshistoria, 

kan man inte därför sätta likhetstecken mellan hans biografi och förmodade verkliga psykiska 

tillstånd å ena sidan och de konstnärliga gestaltningar som hans målningar representerar å den 

andra.  

 

Ett belysande exempel på hur viktigt också det konstsociologiska perspektivet är för 

förståelsen av en konstnär som Munch har lyfts fram av Heller (2006) i en essä om målningen 

Skriets tillblivelse. På det som troligen är den första målade versionen av Skriet från 1893, 

som idag hänger i Nasjonalgalleriet i Oslo, har någon i övre delen av bilden skrivit med 

blyerts: ”Kan endast ha målats av en galning!” Det råder delade meningar om huruvida det är 

Munch själv eller någon besökare på en tidig utställning som har skrivit dit meningen. Vad 

som är betydligt viktigare, framhåller Heller (2006), är att Munch medvetet har låtit denna 

inskription stå kvar när han enkelt hade kunnat sudda ut den eller måla över den. ”Det är som 

om Munch hade låtit en skylt, om än en subtil och inte omedelbart synlig sådan, ställas upp i 

samband med varje visning av Skriet – en skylt som proklamerar: ’Galen konstnär i arbete’” 

(Heller 2006, s. 17).  

 

Det visuella intrycket av Skriet som målad i ett kaotiskt känslomässigt tillstånd, av en 

”galning”, kontrasterar emellertid starkt mot det faktum att Munch arbetade i närmare två år 

för att nå fram till det radikalt nya formmässiga uttryck som han använde i den färdiga 

versionen av Skriet. Som Heller (2006) framhåller är Skriet och andra verk av Munch resultat 

av ett ytterst målmedvetet och disciplinerat konstnärligt arbete, syftande till att ”maximera 

deras kommunikativa kapacitet i förhållande till en publik. Att betrakta Munchs verk som 

primärt personliga, bekännande eller terapeutiska utgör därför ett misstag” (s. 30). Det 

perspektiv som Heller här lyfter fram tjänar som ett korrektiv till alltför enkla och okritiska 

biografiska tolkningar av en medvetet arbetande konstnär som Munch.  

 

Även om konstsociologiska och inomestetiska perspektiv av det slag som Heller (2006) 

tillämpar därför också är viktiga står det icke desto mindre klart att en fördjupad förståelse för 

Munchs biografi kan kasta ljus över hans sätt att gestalta olika själs- eller känslotillstånd. Det 

gäller här att kunna hålla två perspektiv i medvetandet samtidigt: liv och konst är inte 

identiska, men de är inte heller frikopplade från varandra. Heller (1973) formulerar detta 

dubbla perspektiv väl i sin tidigare studie av Skriets tillblivelse: ”Munchs målningar är 

självbiografiska och psykologiskt avslöjande … men de är medvetet skapade på det sättet och 

utgör inte omedvetna vittnesbörd om neuros i stil med de ’rita en person’-tester som 

administreras av psykoanalytiker” (s. 92). Biografiskt förankrade analyser av Munchs verk 

kan med andra ord vara väl motiverade, men tolkningarna måste göras med bevarad respekt 

för den konstnärliga gestaltningens självständiga ställning.  

 

 

Traumapsykologisk teori – en integrering av två perspektiv 

 

Teorin om strukturell dissociation (van der Hart et al. 2006) representerar ett ambitiöst försök 

att skapa en övergripande teori om psykisk traumatisering på grundval av en integrering av 

moderna och klassiska traumateorier. Detta teoretiska perspektiv kommer här att kompletteras 

med John Bowlbys (1980) teori om segregerade system som förklaring till patologiska 

sorgeprocesser.  
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I slutet av 1800-talet förde den franske psykologen och läkaren Pierre Janet fram teorin att 

”hysteri”, den tidens mest uppmärksammade psykiatriska diagnos, ofta hade sin upprinnelse i 

barndomstrauman som hans patienter hade upplevt. Apropå sina traumatiserade patienters 

tillstånd skrev Janet 1911:  

 
Alla [traumatiserade] patienter tycks ha fått sin livsutveckling stoppad; de är bundna vid ett 

oöverkomligt objekt. Deras oförmåga att integrera traumatiska minnen tycks beröva dem 

förmågan att assimilera även nya erfarenheter. Det är … som om deras personlighetsutveckling 

har upphört vid en viss tidpunkt, och inte kan utsträckas längre genom tillförande av nya 

element [citeras efter Schore 2003, s. 187].  

 

Denna oförmåga till integrering kallade Janet dissociation, en term som betecknar att olika 

former av psykiskt material – tankar, minnen, känslor – som normalt borde vara integrerade i 

medvetandet i stället hålls avskilda, dissocierade, från varandra. Psykologiska trauman som 

individen inte förmår integrera splittrar personligheten, ansåg Janet. Psykets enhetlighet, den 

sammanhållna känslan av själv, går förlorad (Janet 1907; van der Hart et al. 2006). 

 

Onno Van der Hart, Ellert Nijenhuis och Kathy Steele (2004, 2005, 2006) har, med sin teori 

om strukturell dissociation, skapat en syntes av moderna traumateorier som i hög grad utgår 

från Janets tidiga arbeten.  

 

Trauma och det posttraumatiska stressyndromet 

Trauma betyder sår eller skada, och ett psykologiskt trauma är följaktligen ett psykiskt eller 

mentalt sår. Ett kroppsligt sår som läker kan efterlämna ett ärr, men ärrbildningen innebär att 

såret har upphört att vara ett sår: den fysiologiska läkningsprocessen har bildat ny vävnad där 

såret en gång var. Vad är då ett psykologiskt trauma? Enklast kan det beskrivas som ett öppet 

psykiskt sår, det vill säga ett sår som fortfarande blöder, som är aktivt och verksamt i den 

psykiska apparaten, till följd av en utebliven eller ofullständig psykisk läkningsprocess.  

 

Ett trauma är inte en händelse. Inom traumaforskningen talar man i stället om potentiellt 

traumatiserande händelser (Allen 2001). Det som är traumatiserande för en individ behöver 

inte vara det för en annan. Vad som blir traumatiserande för den enskilda individen är 

beroende av hans eller hennes medfödda sårbarhet, aktuella integrativa kapacitet (förmåga att 

bearbeta och integrera extremt stressframkallande upplevelser) och tillgång till psykologiskt 

och socialt stöd från omgivningen.  

 

Det posttraumatiska syndromet kännetecknas av det som har kallats ”tvåfasresponsen”. Faser 

av återupplevande av traumat omväxlar med faser av undvikande av alla slags stimuli som 

påminner om traumat. Återupplevandet tar sig uttryck i mardrömmar, påträngande 

minnesbilder eller perceptioner kopplade till traumat, upplevelser av att traumat inträffar på 

nytt, intensivt psykiskt obehag inför eller fysiologiska reaktioner på inre eller yttre stimuli 

som väcker associationer till traumat, etcetera. I undvikandefasen undviker individen i stället 

allt som kan påminna om händelsen, är oförmögen att minnas hela eller delar av händelsen, 

samt upplever begränsad affekt och minskat intresse och själslig vitalitet (American 

Psychiatric Association 2002).  

 

Psykiatern Judith Herman (1992) beskriver den plågsamma tvåfasresponsen på följande sätt:  

 
[Överlevaren] finner sig fångad mellan ytterligheterna att inte minnas någonting alls eller att 

återuppleva traumat, mellan flodvågor av intensiva, överväldigande känslor och sterila tillstånd 

av fullständig känslolöshet, mellan upprört, impulsivt handlande och fullständig 
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handlingsförlamning. Den instabilitet som uppstår till följd av dessa periodiska växlingar 

förvärrar ytterligare den traumatiserade personens upplevelse av oförutsägbarhet och hjälplöshet 

[s. 47].  

 

Som Herman konstaterar tenderar undvikande- och avtrubbningssymtomen efter hand att bli 

allt mer dominerande, i takt med att överlevaren – i sin strävan att undkomma ångestväckande 

påminnelser om traumat – drar sig undan från sociala kontakter och minskar sitt deltagande i 

livets ström. Traumaforskarna Bessel van der Kolk och Alexander McFarlane (1996) 

beskriver detta som att den oavslutade traumatiska reaktionen, individens kvarblivande i ett 

psykobiologiskt tillstånd av permanent förhöjd stressreaktivitet (hyperarousal), kan förändra 

verklighetskänslan på ett sådant sätt att individen blir oförmögen att känna sig närvarande i 

nuet: 

 
Trots den mänskliga förmågan att överleva och anpassa sig kan traumatiska erfarenheter 

förändra människors psykologiska, biologiska och sociala jämvikt i så hög grad att minnet av en 

specifik händelse förpestar alla andra erfarenheter och förstör upplevelsen av nuet. Detta det 

förflutnas tyranni undergräver förmågan att rikta uppmärksamhet mot både nya och välbekanta 

situationer. När människor selektivt koncentrerar sig på påminnelser om sitt förflutna tenderar 

livet att bli färglöst, och nutida erfarenheter upphör att vara en källa till nya lärdomar [s. 4].  

 

Detta dubbla upplevelsemönster, av antingen alltför stark och överväldigande affekt i 

återupplevandefasen, eller alltför begränsad och inskränkt affekt i undvikandefasen, kan i sig 

förstås som ett uttryck för dissociation – en splittring av personligheten i olika delar som 

antingen återupplever eller undviker traumat (se nedan). Det omväxlande mönstret av 

återupplevande och undvikande kan liknas vid den psykiska traumatiseringens grammatiska 

djupstruktur, ett återkommande underliggande mönster som genererar en rad olika manifesta 

symtom. Mönstret är ett av underreglering av affekt (återupplevande av traumatiska minnen) 

omväxlande med överreglering av affekt (undvikande, känslomässig avtrubbning). 

 

Janets ursprungliga definition av dissociation 

I den moderna traumalitteraturen råder viss begreppsförvirring om vad som egentligen menas 

med dissociation (Nijenhuis & van der Hart, in press). I DSM-IV definieras dissociation som 

en ”störning av de vanligtvis integrerade funktionerna för medvetande, minne, identitet eller 

perception av omgivningen” (American Psychiatric Association 2002, s. 179). Dissociation 

betecknar således en brist på psykisk integrering, men enligt van der Hart och medarbetare 

(2006) behöver begreppet förtydligas ytterligare.  

 

Det som ofta saknas i moderna definitioner av dissociation är den centrala insikt som var 

vägledande för det sena artonhundratalets livaktiga hysteriforskning, nämligen att 

traumarelaterad dissociation innebär en specifik form av splittrad eller icke-integrerad 

personlighetsorganisation. I syfte att skapa ökad begreppsmässig tydlighet har van der Hart 

och medarbetare föreslagit en återgång till Janets ursprungliga definition av hysteri (en 

samlingsterm för en bred kategori dissociativa störningar) som ”en form av mental depression 

som kännetecknas av en inskränkning av det personliga medvetandefältet och en tendens till 

dissociation och emancipation av de system av idéer och funktioner som tillsammans 

konstituerar personligheten” (Janet 1907, s. 332).  

 

Den centrala tankegången hos Janet är således att personligheten, i samband med 

överväldigande traumatiska upplevelser som medvetandet inte förmår integrera, tenderar att 

splittras i olika dissocierade system, som blir mer eller mindre självständiga och frikopplade 

från varandra.  
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Medvetandets uppgift att skapa ordning ur kaos 

van der Hart och medarbetare (2006) utgår från Janets beskrivning av människan som en 

meningsskapande varelse. Enligt Janet är det mänskliga medvetandets primära uppgift att 

hjälpa individen att anpassa sig till sin miljö (Liotti 1999). Denna anpassning uppnås genom 

ett aktivt, meningsskapande mentalt arbete som skapar ordning i de kaotiska 

informationsflöden som hela tiden översköljer våra sinnesorgan, ett meningsskapande som 

Janet beskrev med begreppet ”personlig syntes”. Vi tolkar och strukturerar ständigt den 

information som strömmar över oss, och det är genom detta aktiva – och energikrävande – 

mentala tolkningsarbete som vi skapar vår upplevelse av oss själva och världen. En del i detta 

tolkningsarbete består i syntetisering av sinnesinformation, konstruerandet av helhetsbilder 

med hjälp av information från olika sinnesmodaliteter (syn, lukt, hörsel, etcetera) och 

affektiva responser. På en högre nivå av mental integrering krävs också att händelser och 

upplevelser realiseras, verkliggörs, genom ett integrerande, meningsskapande mentalt arbete.  

 

I detta verkliggörande eller denna realisering (réalisation) ingår två olika moment som Janet 

beskrev med termerna personification och présentification (van der Hart et al. 2006). 

Personification, personifiering, innebär att individen gör en upplevelse, erfarenhet eller känsla 

till sin egen: ”Detta händer mig, det är jag som befinner mig här och som känner mig 

ledsen/glad/arg, etcetera.” Personifiering som begrepp ligger således nära agentskap, den 

grundläggande upplevelsen av att vara sina egna tankars, känslors och handlingars upphov. 

Présentification, presentifiering, betecknar den närbesläktade mentala handlingen att vara fullt 

närvarande i nuet, och att kunna förbinda denna nu-upplevelse med den personliga 

livshistorien, med sitt eget förflutna, sitt nu, och sin framtid. Tillsammans resulterar 

personifiering och presentifiering således i realisering, verkliggörande, den mest avancerade 

formen av mental integrering, som skapar en enhetlig och fördjupad känsla av själv förankrad 

i meningsbärande självbiografiska berättelser. Denna fördjupade verklighetsförståelse 

underlättar i sin tur individens adaptiva agerande och anpassning till sin livsmiljö. Realisering 

innefattar med andra ord ett komplex av avancerade mentala handlingar som förutsätter en 

hög grad av mental energi och mental effektivitet, och den är svårare att uppnå ju mer ovanlig 

eller smärtsam och stressframkallande en upplevelse är. Realiseringen ligger till grund för 

adaptivt handlande på grundval av full verklighetsinsikt. 

 

van der Hart och medarbetare (2006) beskriver, i Janets efterföljd, traumatisering som ett 

”icke-realiseringssyndrom”, det vill säga ett tillstånd orsakat av utebliven realisering av 

traumatiserande upplevelser.  

 

Den strukturellt dissocierade personligheten 

Den föreslagna återgången till Janets ursprungliga perspektiv innebär att dissociation inte 

betraktas som ett försvar, som i vissa moderna teorier, utan i första hand som ett symtom på 

bristande integrering av personligheten: ”Dissociation av personligheten uppstår när barn eller 

vuxna utsätts för potentiellt traumatiserande händelser, och när deras integrativa kapacitet är 

otillräcklig för att (fullt ut) integrera dessa erfarenheter inom ramen för en relativt koherent 

personlighet” (van der Hart et al. 2005, s. 415). Dissociation definieras av van der Hart och 

medarbetare som en specifik personlighetsorganisation som innebär att det uppstår två eller 

fler dissocierade delar av personligheten, var och en med sitt eget – åtminstone rudimentära – 

förstapersonsperspektiv på sig själv och världen (Nijenhuis & van der Hart, in press a, b). 

Känslan av själv fragmenteras i så hög grad att personligheten splittras i olika delar. Det sker 

eftersom traumat är för smärtsamt att realisera och integrera, men samtidigt omöjligt att 

glömma bort eller undvika att påminnas om. Det är därför som om en separat känsla av själv 
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växer fram ur själva den smärtsamma traumatiska upplevelsen, när denna inte mentaliseras 

och integreras av den dominerande självupplevelsen. Ju svårare och mer utdragen 

traumatisering individen drabbas av, desto mer emanciperad och elaborerad kan denna 

traumabaserade känsla av själv bli. Den kan dessutom fragmenteras ytterligare, i fler 

dissocierade delar av personligheten.  

 

van der Hart och hans medförfattare har föreslagit en särskild terminologi för att beskriva 

dessa dissocierade delar av personligheten, med begrepp lånade från den brittiske psykiatern 

C S Myers (1940). I sitt arbete med krigstraumatiserade soldater under första världskriget 

noterade Myers, precis som Janet gjort tidigare med sina hysteripatienter, att soldaternas 

traumatiska upplevelser hade resulterat i en uppdelning av personligheten i mer eller mindre 

självständiga och emanciperade dynamiska subsystem. Myers patienter uppvisade ett 

återkommande mönster av att växla mellan det han kallade the apparently normal personality, 

som fortsätter att fungera till synes normalt i vardagen, och the emotional personality, som 

återupplever traumat som överväldigande verkligt i nuet och fortsätter att försöka försvara sig 

mot hot och fara. När the emotional personality aktiverades var det som om traumat utspelade 

sig igen i nuet, men som the apparently normal personality mindes patienten ofta ingenting av 

vare sig det ursprungliga traumat eller återupplevandeepisoderna.  

 

van der Hart och medarbetare (2006) har övertagit Myers terminologi, men med den viktiga 

modifieringen att de talar om the apparently normal part of the personality, ANP, respektive 

the emotional part of the personality, EP, för att understryka att det rör sig om dissocierade 

delar av vad som hela tiden är en otillräckligt integrerad personlighet. Graden av dissociation 

i personligheten kan variera kraftigt, och att beskriva dessa dissocierade subsystem som olika 

personligheter reifierar (förtingligar) dem på ett otillbörligt sätt.  

 

Den till synes normala delen av personligheten, ANP, organiserar vardagslivets 

handlingssystem och hjälper individen att, trots sitt traumatiserade tillstånd, leva någorlunda 

normalt, med inriktning på vardagliga sysslor och släktets fortlevnad. Den emotionella delen 

av personligheten, EP, baseras i stället på den mänskliga organismens försvarssystem eller 

anknytningssystemet. Denna EP bär inom sig upplevelsen av traumat, som hålls mer eller 

mindre dissocierad från den till synes normala delen av personligheten, ANP. Den 

emotionella delen av personligheten förblir fixerad i traumat och i försvarsbeteendet: den 

upplever inte traumat som avslutat, eftersom det inte har integrerats med den vardagliga 

personligheten och kunnat bli en del av det självbiografiska minnet. Som EP förblir individen 

därför intensivt vaksam på alla slags stimuli som kan påminna om traumat, och som aktiverar 

de olika defensiva subsystemen.  

 

Kärnan i det posttraumatiska stressyndromet är, som tidigare nämnts, just kombinationen av 

återupplevandesymtom (påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar och perceptioner 

kopplade till traumat) och undvikandesymtom (oförmåga att minnas, undvikande av specifika 

tankar och perceptioner, begränsade affekter, etcetera). Enligt van der Harts och medarbetares 

förklaringsmodell är det alltså EP, den dissocierade traumabaserade emotionella delen av 

personligheten, som återupplever traumat och som orsakar de olika formerna av 

återupplevandesymtom. Den till synes normala delen av personligheten, ANP, är i stället den 

del som står för undvikandebeteendet: den undviker EP och alla slags traumabetingade stimuli 

som kan aktivera den. Den för PTSD och andra traumatiseringstillstånd så typiska växlingen 

mellan återupplevande och undvikande motsvaras således av en växling mellan olika 

dissocierade delar av personligheten som tar över och dominerar självupplevelsen. Det 

förflutna (EP) tränger in i nuet (ANP), och för ANP går livet i allt högre grad ut på att 
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undvika situationer som kan aktivera EP:s traumatiska minnen. 

 

Icke-realiseringssyndromet vid traumatisering handlar i hög grad om skillnaden mellan 

traumatiska minnen och självbiografiska narrativa minnen. Traumatiska minnen är 

hallucinatoriska och ofrivilliga upplevelser; de har inte kodats in som verbala, episodiska 

minnen utan består av bilder, kroppsförnimmelser och fysiska handlingar som injagar skräck i 

individen. Att traumatiska upplevelser inte har kunnat integreras är detsamma som att dessa 

somatosensoriska, icke-verbaliserade, överväldigande traumatiska minnen inte har kunnat 

omvandlas till självbiografiska narrativa minnen med hjälp av personifiering och 

presentifiering. Individen har inte haft möjlighet att berätta sin historia för en förstående 

annan, att mentalisera sina traumatiska upplevelser. 

 

Det är just ANP:s undvikande av EP och dess traumatiska minnen och affekter som gör 

traumatisering till ett ”icke-realiseringssyndrom”. Den traumatiska upplevelsen blir inte 

realiserad, det vill säga den blir inte föremål för ett mentaliserande integreringsarbete som 

innefattar personifiering (”detta hände mig, det var min upplevelse”) och presentifiering (”det 

hände då, vid en viss tidpunkt i mitt liv, men det är över nu”) av upplevelsen och alla de 

känslor den väckte. ANP betraktar inte traumat som en del av sin historia. Det är den 

uteblivna realiseringen av traumat som gör att den traumatiserade individen är underkastad 

”det förflutnas tyranni”, oförmögen att uppleva närvaro i nuet. 

 

Bowlbys teori om segregerade system 

Trauma är, enligt Janets perspektiv, att jämställa med en oavslutad handling (van der Hart et 

al. 2006). Precis som andra potentiellt traumatiserande händelser behöver också förluster 

realiseras, verkliggöras, genom sorgearbete, ett gradvis integrerande av den ursprungliga 

smärtsamma förlusten, som därigenom förlorar sin karaktär av öppet psykiskt sår och i stället 

infogas som en avslutad händelse, ett levande minne, i en meningsfull självbiografisk 

berättelse. Patologiska sorgeprocesser, som John Bowlby undersökte och beskrev i tredje 

delen av sitt trebandsverk om anknytningsteorin, Loss (1980), kan betraktas just som 

oavslutade handlingar, i betydelsen ett uteblivet sorgearbete, i Janets mening. Intressant nog 

presenterade Bowlby, i volymen Loss, en teori om segregerade psykiska system som 

förklaring till patologiska sorgeprocesser som till sin innebörd ligger mycket nära teorin om 

strukturell dissociation. Likheterna mellan dessa två teorier är tydliga, då obearbetade 

förluster – precis som andra potentiellt traumatiserande upplevelser – kan beskrivas just i 

termer av en strukturell dissociation av personligheten.  

 

Kopplingarna mellan dessa två teorier har tidigare inte lyfts fram i traumaforskningen – van 

der Hart och medarbetare (2006) hänvisar visserligen återkommande till Bowlby och andra 

anknytningsforskare, men inte till den tredje volymen i Bowlbys trilogi och teorin om 

segregerade system, trots att den har slående likheter med deras eget perspektiv.  

 

I de forskningsstudier som låg till grund för anknytningsteorin fann Bowlby (1969/1982) och 

hans medarbetare ett återkommande reaktionsmönster hos barn som separerades från sina 

vårdnadsgivare under ogynnsamma förhållanden. Barnen genomgick faser av protest och 

tilltagande förtvivlan, för att slutligen hamna i det tillstånd som Bowlby kallade detachment 

(avstängdhet eller losskoppling). När barnen inträdde i detachment-fasen kunde det förefalla 

som om de till slut lyckats anpassa sig till den nya situationen och acceptera föräldrarnas 

frånvaro, och det faktum att de öppna uttrycken för protest och förtvivlan hade upphört 

tolkades ofta av omgivningen som tecken på att barnen mådde bättre. Kvar under ytan av 

anpassning och känslomässig omorientering fanns emellertid intensiva känslor av raseri och 
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hopplös förtvivlan, något som så småningom visade sig när barnen återförenades med sina 

familjer. Barnens avstängdhet eller losskoppling kunde därför också tolkas som ett uttryck för 

att de kapslat in sina anknytningsrelaterade tankar och känslor – den övergivenhetsdepression 

som separationen utlöste – i det som Bowlby (1980) senare alltså skulle beteckna som ett 

”segregerat system”, det vill säga en del av psyket eller medvetandet som hålls mer eller 

mindre avskild från personligheten i övrigt. 

 

Bowlby menade att segregerade system uppstår som en reaktion på att anknytningssystemet är 

långvarigt aktiverat utan att nå ”avslut”, och på de intensiva affekter som detta tillstånd ger 

upphov till (Bowlby 1980; Solomon & George 1999). Han framhöll att den uteblivna 

regleringen av barnets anknytningssystem kan orsakas av anknytningstrauman som separation 

eller förlust, men att den också kan uppstå till följd av att anknytningspersonen är 

psykologiskt otillgänglig och inte hjälper barnet att reglera sina affekter. Det kan till exempel 

ske när vårdnadsgivaren är starkt avvisande eller hotar med att överge barnet, något som i sig 

är ägnat att starkt aktivera anknytningssystemet, och sedan inte reparerar brottet i relationen 

genom att trösta barnet och visa förståelse för dess behov. Återkommande upplevelser av att 

anknytningssystemet blir kraftfullt aktiverat utan att det sedan kan stängas ner genom 

återupprättad fysisk eller känslomässig närhet till föräldern skapar en olöslig psykologisk 

situation för barnet.  

 

När organiserade försvar som deaktivering och hyperaktivering inte räcker för att uppnå 

tillräcklig närhet till föräldern (antingen därför att föräldern är fysiskt frånvarande, som vid 

utdragna separationer eller förluster, eller kraftigt avvisande och otillgänglig), sker därför ett 

strukturellt sammanbrott som innebär att anknytningsrelaterade tankar och känslor isoleras 

inom ett separat psykiskt system, som hålls mer eller mindre avskilt från personligheten i 

övrigt, det dominerande psykiska systemet. Långvarig, smärtsam aktivering av 

anknytningssystemet, i frånvaro av alla möjligheter att reglera ner systemet genom 

återupprättad närhet till en anknytningsperson, resulterar på det sättet i uppkomsten av 

segregerade system, som kan beskrivas som ett dissociativt sammanbrott eller en dissociativ 

splittring i personligheten. De anknytningsrelaterade behoven och affekterna blir för 

smärtsamma för barnet att härbärgera eller integrera inom den dominerande självupplevelsen:  

 
Enligt Bowlbys hypotes kan således bevis för förekomsten av segregerade system härledas från 

(1) den markerade frånvaron av anknytningsbeteende i situationer och omständigheter under 

vilka sådant beteende vore att förvänta, i synnerhet när det föreligger bevis för aktivt 

undertryckande eller ”blockering” av anknytningsbeteende och anknytningsrelaterade 

representationer och affekter såsom rädsla och ilska; (2) kontextlösa och okontrollerade uttryck 

för anknytningsbeteende och för representationer och affekter kopplade till anknytning; eller (3) 

ett alternerande mellan dessa båda tillstånd [Solomon & George 1999, s. 7]. 

 

Det är viktigt att här notera likheterna med de ovan beskrivna motsatta upplevelseformerna i 

samband med psykisk traumatisering (som också ingår i kriterierna för diagnosen PTSD), det 

vill säga å ena sidan undvikande (ett tillstånd av överreglerad affekt) och å andra sidan 

återupplevande (ett tillstånd av underreglerad affekt). Patologiska sorgeprocesser kan, som 

Bowlby (1980) framhåller, ta sig uttryck antingen i markerad frånvaro av normala 

sorgereaktioner eller i ett kvarblivande i kronisk sorg.  

 

Bowlby (1980) exemplifierade sin teori om segregerade system med två patientfall, varav det 

ena, ”Miss B”, presenteras här:  

 

Miss B var en flicka som vid sjutton års ålder plötsligt känt en oemotståndlig impuls att lämna 



 

17 

 

det hus hon bodde i, vandra omkring och sedan lägga sig att sova utomhus. Detta beteende 

upprepades fyra eller fem gånger om året under de följande två åren, och Miss B sov då oftast 

i en trädgård i utkanten av staden hon bodde i, för att sedan återvända hem på morgonen. Det 

framkom, i Miss B:s psykoterapeutiska behandling, att hon under dessa vandringsepisoder 

sökte sin mamma, som dött fjorton år tidigare när Miss B var tre år. Episoderna sammanföll 

med drömmar i vilka hon såg sin döda mamma, och hon kände då en längtan efter att vara död 

som sin mamma; hon hade också dagdrömmar om att mamman kanske fortfarande var vid liv 

och att hon skulle kunna hitta henne. Som Bowlby (1980) konstaterar hade Miss B inte kunnat 

sörja sin djupa förlust, utan i stället tvingats isolera sina anknytningsbehov och sina 

smärtsamma övergivenhetsaffekter i ett separat psykiskt system:  

 
Å ena sidan finns ett system, det som styr [Miss B:s] vardagliga liv, som tar för givet att hon 

inte har någon mamma och kanske inte heller någon annan anknytningsperson och att hon 

därför inte har något annat alternativ än att reda sig själv. Å andra sidan finns ett system, till stor 

del deaktiverat och med bara marginellt tillträde till medvetandet, som är organiserat utifrån 

antagandet att hennes mamma fortfarande är tillgänglig och att det, på något sätt, skulle vara 

möjligt att återfinna henne i den här världen eller i annat fall att återförenas med henne i nästa. 

Detta senare system, som troligen innesluter alla hennes anknytningsrelaterade önskningar, 

känslor och personliga minnen, producerade endast fragmentariska bevis för sin existens. Ändå 

var det inte helt overksamt. Det påverkade inte bara Miss B:s dagdrömmar och nattliga 

drömmar utan från tid till annan påverkade det också hennes beteende; och det gjorde det på sätt 

som fick henne att framstå som galen i de utomstående iakttagares ögon som inte kände till 

förutsättningarna [s. 347].  

 

Man kan jämföra Bowlbys beskrivning av Miss B med Janets karakteristik, i sina 

Harvardföreläsningar 1906, av ”hysterisk somnambulism”: 

 
Ni minns att vi alltid [i somnambulismen] har känt igen den överdrivna utvecklingen av en idé, 

av en känsla, av ett psykologiskt tillstånd, kort sagt av ett system av tankar, som befinner sig 

utanför minnet och det normala medvetandet. Denna dissociation av ett psykologiskt system 

manifesterar sig inte bara i den föregående utvecklingen, utan tar också formen av amnesi, som 

inte bara omfattar den somnambula perioden utan också, i ovanliga fall, hela idén och känslan 

[Janet 1907, s. 318]. 
 

Segregerade system som strukturell dissociation 

Bowlbys teori om segregerade system har, som nämndes ovan, tydliga likheter med teorin om 

strukturell dissociation. Som anknytningsforskarna Inge Bretherton och Kristine Munholland 

(2008) framhåller är Bowlbys hypotes om segregerade system ”mer besläktad med 

dissociation än med bortträngning”. Ett segregerat system betecknar, som Bretherton och 

Munholland beskriver det:  

 
ett själv som är förmöget till självperception och agentskap. Segregerade multipla själv beskrivs 

[i Bowlbys teori] som kognitivt ’avskärmade’ från varandra, vart och ett med sin egen 

’avgränsade minneslagring’ (eller sina inre arbetsmodeller). Dessa själv kan alternera i 

medvetandet, men i regel är bara ett själv dominerande vid en given tidpunkt medan det andra 

(inklusive dess arbetsmodeller) befinner sig i ett tillstånd av fullständig eller partiell 

deaktivering [s. 106].  

 

Med undantag för att de segregerade själven i det ovanstående citatet skulle beskrivas som 

dissocierade delar av personligheten (och inte som olika personligheter eller själv) av van der 

Hart och hans medförfattare, hamnar beskrivningen mycket nära deras karakteristik av 

traumarelaterad dissociation. Uppkomsten av segregerade system kan ses som liktydig med 
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den dissociativa splittring av personligheten i en till synes normal del av personligheten, ANP, 

och en eller fler traumabaserade emotionella delar av personligheten, EP, som van der Hart 

och medarbetare (2006) har beskrivit. Bowlby beskrev det segregerade systemet som 

strukturellt dissociativt i den meningen att systemet har ett eget förstapersonsperspektiv på 

självet och världen, det vill säga en egen känsla av själv, samt egna affekter och kognitioner, 

precis det som van der Hart och hans medförfattare menar är utmärkande för dissocierade 

delar av personligheten. Det segregerade systemet hålls dessutom mer eller mindre avskilt 

från det dominerande systemet, precis som ANP och EP – enligt teorin om strukturell 

dissociation – kan vara mer eller mindre frikopplade från varandra beroende på graden av 

dissociation i personlighetsstrukturen. Bowlby (1980) beskrev, utifrån de fallexempel han 

presenterat, det segregerade systemets subjektiva perspektiv på följande sätt:  

 
det system som är segregerat och omedvetet [EP] är ett organiserat system, som inte är mindre 

självsammanhängande än det system som har fri tillgång till handlande och medvetenhet [ANP]. 

Det segregerade systemet kännetecknas dessutom av alla de kognitiva och affektiva element 

som gör att det kan betraktas som ett mentalt system, nämligen önskningar, tankar, känslor och 

minnen. När det segregerade systemet, från tid till annan, också tar kontroll över beteendet visar 

det sig vara så väl organiserat med avseende på personer och föremål i miljön att det är 

förmöget att upprätta planer och verkställa dem, om än på ett ganska klumpigt och ineffektivt 

sätt. En huvudsaklig anledning till denna ineffektivitet, vill jag hävda, är att systemet, eftersom 

det till största delen är deaktiverat (genom defensivt uteslutande av praktiskt taget all sensorisk 

information som skulle kunna aktivera det), förvägras tillgång till medvetandet med de många 

fördelar det innebär [s. 347-48].  

 

Det segregerade och omedvetna system som Bowlby skriver om i citatet kan teoretiskt 

beskrivas som en traumabaserad EP, medierad av anknytningssystemet. Den hålls dissocierad 

genom ANP:s strävan att undvika traumat, den smärtsamma anknytningsförlust som Miss B 

inte kunde integrera i medvetandet på grund av bristande integrativ kapacitet och stöd från 

omgivningen. Traumat blir därför inte realiserat, verkliggjort, i Janets mening, och en 

traumabaserad dissociativ splittring uppstår som sedan vidmakthålls genom ANP:s fobi för 

minnen av den traumatiserande förlusten. Samtidigt lever anknytnings-EP:n, det segregerade 

systemet, kvar i traumat, som inte upplevs som avslutat, utan i stället har karaktären av ett 

öppet sår. Också i Bowlbys teori återfinns således samma strukturella uppdelning av 

personligheten i separata system som antingen undviker smärtsamma anknytningsrelaterade 

affekter eller återupplever dem som överväldigande verkliga i nuet.  

 

Med dessa båda perspektiv – van der Harts och hans medarbetares teori om strukturell 

dissociation och Bowlbys dissociationsteoretiska förklaring till patologiska sorgeprocesser – 

har vi nu tillgång till det traumapsykologiska perspektiv som ska användas i tolkningen av de 

utvalda verken av Munch.  

 

 

Metod  

 

Teoristyrd tematisk analys 

Tematisk analys, som är en kvalitativ forskningsmetod, är vanligen induktiv till sin karaktär 

(Hayes 2000). Induktiv tematisk analys är en undersökningsmetod som går ut på att 

identifiera återkommande teman i ett kvalitativt undersökningsmaterial, exempelvis 

intervjuutskrifter. Analysen är just induktiv: viktiga teman utkristalliserar sig efter hand ur ett 

mer eller mindre förutsättningslöst studium av undersökningsmaterialet. Den mindre vanliga 

form av tematisk analys som jag använder mig av i den här undersökningen har beteckningen 



 

19 

 

teoristyrd tematisk analys. Till skillnad från den induktiva varianten hör den teoristyrda 

tematiska analysen till det hypotetisk-deduktiva forskningsparadigmet, dit annars kvantitativa 

metoder tenderar att räknas. Forskningsprocessen går till så att undersökningens teman 

bestäms på förhand, med utgångspunkt i ett bestämt teoretiskt perspektiv. Ett centralt inslag i 

forskningsprocessen är därför en ingående analys av den eller de teorier som ska användas för 

undersökningen, i syfte att utvinna relevanta teman. Därefter testas teorin på så sätt att ett 

visst material analyseras för förekomst av de teman som bestämts på förhand. Metoden 

lämpar sig således väl för att testa psykologiska teorier genom analys av teorin och 

”identifiering av specifika prediktioner om vad data troligen kommer att innehålla” (Hayes 

2000, s. 180).  

 

Teoristyrd tematisk analys är emellertid, som Hayes (2000) framhåller, också en 

undersökningsmetod ”i sin egen rätt” (s. 181), det vill säga den kan användas för att 

undersöka ett visst material med hjälp av en viss teori (med fokus på materialet, inte på 

testning av teorin). I dessa fall står således det undersökta materialet i centrum, och den valda 

teoristyrda tematiska analysen är ett hjälpmedel för att fördjupa förståelsen för materialet. De 

teman som utvinns med hjälp av den valda teorin kan liknas vid strålkastare, som belyser 

specifika aspekter av det undersökta materialet. Andra teman, härledda från ett annat 

teoretiskt perspektiv, skulle i stället belysa andra aspekter av materialet. Så som syftet med 

den här undersökningen är formulerat är det i första hand i denna senare bemärkelse som den 

teoristyrda tematiska analysen används här.  

 

Jag kommer att utgå från andra författarens tolkningar av det formmässiga och psykologiska 

innehållet i de utvalda verken (Heller 1973; Digby 1955; Müller-Westermann 2005) och visa 

hur mitt eget teoretiska raster – strukturell dissociation eller segregerade psykiska system – 

kan ge nya perspektiv på dessa tidigare tolkningar och ytterligare fördjupa förståelsen för de 

psykiska tillstånd Munch gestaltar.  

 

Det på förhand bestämda temat 

Det psykologiska tema som jag vill undersöka förekomsten av i mitt urval Munchbilder är 

således strukturell dissociation eller segregerade system, det vill säga de motsatta 

upplevelseformer som utmärker traumatiserade psykiska tillstånd: å ena sidan undvikande, 

och å andra sidan återupplevande. Det som ligger till grund för valet av detta tema är den 

tidigare presenterade integreringen av van der Harts och hans medarbetares teori om 

traumarelaterad strukturell dissociation med Bowlbys teori om segregerade system som 

förklaring till patologiska sorgeprocesser (se avsnittet Teori). Med utgångspunkt i detta 

teoretiska perspektiv vill jag undersöka om det är fruktbart att tolka det vanligt förekommande 

elementet av splittring eller kluvenhet i Munchs självbiografiskt inspirerade verk som just en 

gestaltning av de motsatta upplevelseformerna undvikande och återupplevande.  

 

Urvalet av bilder 

Min ursprungliga föresats, i början av uppsatsarbetet, var att ta ett helhetsgrepp på Munchs 

självbiografiskt inspirerade bilder och målningar, producerade främst under 1890-talet, och 

undersöka dem med utgångspunkt i temat strukturell dissociation eller segregerade system. 

Efter hand stod det emellertid klart att det, av utrymmesskäl, skulle bli nödvändigt att radikalt 

avgränsa undersökningen. Jag valde att koncentrera analysen till tre bilder som jag, i mina 

första preliminära och sonderande undersökningar av Munchs självbiografiska bilder, fann 

tydliga ingångar i utifrån mitt valda tema: Förtvivlan; Skriet; och: Självporträtt med 

skelettarm. Strukturellt dissociativa element identifierades också i flera andra bilder, men de 

var särskilt framträdande i dessa tre. Bildurvalet är, ofrånkomligen, subjektivt, men det låter 



 

20 

 

sig inte desto mindre väl motiveras. Skriet är – som redan har konstaterats – Munchs mest 

berömda målning, vilket i sig gör att den motiverar sin plats i en sådan här undersökning, 

medan också Förtvivlan har särskilt intresse i och med att den utgör en förstudie till Skriet, ett 

första försök att gestalta det motiv som också Skriet skildrar. Heller (1973) har dessutom visat 

att det var just under det långvariga arbetet med detta motiv som Munch hittade fram till det 

konstnärliga uttryckssätt som blev så utmärkande för hans bildskapande under perioden fram 

till 1908, och som gjorde honom till en ”vägröjare för expressionismen”, med Müller-

Westermanns (2005, s. 15) uttryck.  

 

Självporträtt med skelettarm, i sin tur, försvarar sin plats i en sådan här undersökning genom 

det faktum att det är ett av Munchs mest berömda självporträtt, ”förmodligen hans oftast 

utställda grafiska självporträtt”, som Müller-Westermann (2005, s. 36) konstaterar. Detta 

självporträtt pryder också omslaget till Müller-Westermanns Munch själv, den 

utställningskatalog som publicerades i samband med Moderna Museets i Stockholm stora 

Munchutställning 2005.  

 

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att dessa tre verk av Munch samtliga intar en 

central ställning i hans konstnärliga produktion, varför en teoristyrd tematisk analys av deras 

psykologiska innehåll får anses kunna säga något väsentligt om ett i hög grad representativt 

stickprov ur Munchs väldiga verksamling.  

 

 

Resultat 

 

Den huvudsakliga analysen i denna resultatdel koncentreras, som redan har nämnts, till de två 

målningarna Förtvivlan (1892) och Skriet (1893), samt det grafiska självporträttet 

Självporträtt med skelettarm (1895). De båda förstnämnda målningarna skildrar samma 

motiv, en självbiografisk upplevelse som Munch också skildrat i skrift ett flertal gånger, men 

de gör det på radikalt olika sätt, både med avseende på den bildmässiga gestaltningen och i 

fråga om det psykologiska innehållet. Analysen av dessa båda verk utgör stommen i denna 

resultatdel, och med utgångspunkt i denna analys görs här och var utvikningar och 

hänvisningar till andra målningar och bilder av Munch som belyser besläktade psykologiska 

teman. Något större utrymme ägnas också åt analysen av Självporträtt med skelettarm (1895).   

 

Förtvivlan och Skriet: undvikande och återupplevande 

Grundvalen eller utgångspunkten för den tolkning av de två första bilderna som framförs här 

är dels Hellers (1973) analys av den radikala bildspråksmässiga förändring som sker mellan 

Förtvivlan och Skriet, dels Digbys (1955) tolkning av det psykologiska innehållet i Skriet. 

 

Jag inleder med att diskutera dessa två målningar, och börjar därför med att citera den 

dagboksanteckning som Munch utgick från när han skapade dem. Dagboksanteckningen 

omarbetade han sedan i flera versioner, och texten användes på tidiga utställningar som ett 

prosapoem för att illustrera motivet i Förtvivlan.  

 

I sin dagbok skrev Munch den 22 januari 1892 (han befann sig då i Nice men händelsen hade 

utspelat sig på hösten föregående år i Norge): 

 
Jag gick längs vägen med två vänner. Solen gick ner. Jag kände som en pust av vemod. Himlen 

blev plötsligt blodigt röd 

Jag stannade, lutade mig mot räcket nästan död av trötthet, och såg på de flammande skyarna 

som hängde som blod och som ett svärd över den blåsvarta fjorden och staden. 
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Mina vänner gick vidare. Jag stod där, darrande av ångest. Och jag kände som ett stort oändligt 

skrik genom naturen [citeras efter Heller 1973, s. 65].  
 

I skriften Livsfrisens tillblivelse, cirka 1929, beskrev Munch samma minne på följande sätt:  

 
Jag gick en kväll på en väg – på ena sidan låg staden och fjorden under mig. 

Jag var trött och sjuk – jag stod och såg ut över fjorden. Solen gick ner – skyarna färgades röda 

– som blod. 

Jag kände det som om ett skrik gick genom naturen – jag tyckte mig höra ett skrik.  

Jag gjorde den här målningen – målade molnen som riktigt blod. Färgerna skrek. 

Det blev målningen ”Skriket” i livsfrisen [citeras efter Stang 1977, s. 90; se också Heller 1973, 

s. 105]. 
 

”Liksom dödsfallen i den egna familjen var detta en erfarenhet som Munch kände att han 

måste gestalta visuellt i en målning” framhåller Heller (1973), ”i syfte att bringa denna 

irrationella, psykotiska erfarenhet under sin konstnärliga begåvnings strikta kontroll och 

bemästrande för att på så sätt kunna förmedla den till andra” (s. 65). Den konstnärliga 

uppgiften var emellertid ytterst svår, och Munch skulle – som Heller (1973, 2006) har visat – 

bli tvungen att radikalt befria sig från äldre konstnärliga traditioner för att hitta ett formspråk 

som kunde göra hans upplevelse rättvisa.  

 

Den norske målaren Christian Skredsvig beskrev Munchs upptagenhet med motivet under 

deras gemensamma vistelse i Nice på följande sätt: 

 
Under en längre tid hade han velat måla minnet av en solnedgång. Röd som blod. Nej, det var 

levrat blod. Men ingen enda skulle känna detsamma som han. Alla skulle komma att tänka på 

skyar. Han talade dystert om detta som hade gjort honom rädd. Dystert, därför att målarkonstens 

torftiga medel aldrig räckte till … ”Han traktar efter det omöjliga och har förtvivlan som 

religion”, tänkte jag, men rådde honom att måla just det, och han målade sin märkliga ”Skriket” 

[citeras efter Stang 1977, s. 90; se också Heller 2006, s. 23]. 

 

Munch var, som framgår av citatet av Skredsvig, länge upptagen med att hitta fram till en 

skildring av sin upplevelse som kunde uttrycka det han upplevt, och tidvis förtvivlade han om 

sina möjligheter att någonsin kunna göra det. ”Med undantag för Det sjuka barnet arbetade 

han inte på någon tavla under ett år eller mer för att nå fram till en tillfredsställande lösning”, 

framhåller Heller (1973): ”Förtvivlan målades tidigt på sommaren 1892; Skriet färdigställdes 

inte förrän någon gång sent på året 1893” (s. 85). Heller (1973) sammanfattar den radikala 

estetiska förändring och förnyelse som skedde mellan de båda målningarna på följande sätt:  

 
Beslutet att låta figuren vända sig bort från landskapet, och möta betraktaren ansikte mot 

ansikte, resulterade i en drastisk förändring i det skildrade motivets karaktär. Dessförinnan, när 

mannen stod melankoliskt grubblande vänd mot landskapet, var scenen neoromantisk; 

Förtvivlan utgjorde en neoromantisk stämningsbild av en solnedgång, som fortfarande 

begagnade sig av det kvasiimpressionistiska arbetssättet, de lösa penseldragen hos de 

målningarna för att skapa en väsentligen behaglig visuell scen. Munchs teknik motsvarade inte 

hans vision, den hämmades fortfarande av de traditioner inom den norska målarkonsten som han 

själv omfattade genom hela 1880-talet. Den slutliga målningen, Skriet, är till sitt väsen en totalt 

annorlunda skapelse, helt och hållet ägnad att ge visuellt uttryck åt en psykologisk eller andlig 

erfarenhet [s. 78].  

 

Som Heller (1973) framhåller är figuren i bildens förgrund inte längre grubblande och 

eftertänksam som i Förtvivlan, utan ”har flyttats från sidan till mitten av bilden, och vänts mot 
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betraktaren” (s. 80), samtidigt som den skriker ut sin ångest. Denna skrikande figur, som 

håller händerna upplyfta och placerade i ansiktet, ”förlorar alla mänskligt anatomiska drag 

och vrider sig som en mask och formar sig efter och förlänger fjordlandskapets kurvlinjer”, 

konstaterar Heller (1973): ”I och med detta blir de sista resterna av den neoromantiska 

stämningen av tankfull sorgsenhet, av lyriskt tankfull Weltschmerz, av sömning melankoli 

som skapade känslostämningen i Förtvivlan totalt förstörda och ersatta av intensiv 

upprördhet, av förlorad balans” (s. 80). Det sker med andra ord, enligt Hellers (1973) 

formanalys, i Munchs konstnärliga uttryck och formspråk en radikal utveckling bort från 

neoromantiskt inspirerade känslostämningar i Förtvivlan fram till den suggestiva och 

expressiva symbolismen i Skriet, ett konstnärligt uttryck som är radikalt befriat från tidigare 

traditioners formspråk. Som Heller (1973) konstaterar var Munch, för att erövra ett formspråk 

som kunde svara mot hans upplevelse, tvungen att frigöra sig från varje strävan att måla 

vackert: ”För att uppnå ett uttryck som rätt återspeglade den psykologiska kraften i hans 

upplevelse måste han skapa en ful målning” (s. 86). Som vi ska se har denna radikala estetiska 

nyorientering sin motsvarighet i en radikal förskjutning i motivets psykologiska innehåll. 

 

För vad handlar egentligen Förtvivlan och Skriet om, vilket är det psykologiska tema som 

sammanbinder dessa båda, formmässigt radikalt disparata, gestaltningar av ett och samma 

motiv? Det gemensamma temat i båda målningarna är just den överväldigande och 

paralyserande skräck för livet som Langaard identifierade hos Munch, och som nämndes i 

inledningen. Som Digby (1955) framhåller, i sin kärnfulla tolkning av Skriet, utgör denna 

målning ”en mycket levande framställning av [Munchs] centrala psykologiska problem” (s. 

38). Det är framför allt Digbys tolkning av Skriet som jag avser att vidareutveckla eller 

ytterligare belysa med hjälp av den traumapsykologiska tematiska analysen, och därför 

återger jag den här i tre längre citat: 

 
I bakgrunden syns en hamn eller fjord; vattnet är skinande blått och upplyst av ljusstrålar; två 

båtar är synliga, och en by med en kyrka framträder i en sänka i bergen som omger fjorden och 

reser sig mot förgrunden. Himlen ovanför vattnet är olycksbådande med arga röda moln. Vägen, 

som utgör ett slags vägbank eller bro, spärras av en fruktansvärd kvinnlig figur som tycks stiga 

ut ur själva bilden och utstöta sitt hemska skrik mot betraktaren. Denna hemska figurs ansikte är 

askgrått med en antydan av förruttnelsens gröna färg [Digby 1955, s. 36].  

 

Som jag har för avsikt att visa behöver den skrikande figuren inte alls tolkas som en kvinnlig 

varelse, men än så länge följer vi Digbys beskrivning av det psykologiska innehållet i bilden. 

Digby (1955) skriver vidare:  

 
Något inom honom längtar efter det landomgivna havet, efter fristaden; vattnet skimrar vänligt, 

välbekant, tryggt. Två män går längs vägen i den riktningen med de hemvändandes lätta rytm i 

steget. Men ovanför sänker sig himlen och de röda molnen är målade i form av ett stirrande, 

avskräckande öga … Ännu mer skräckinjagande än himlen är den fruktansvärda, lik-aktiga 

kvinna som spärrar vägen för honom med sitt ohyggliga skrik av fasa. Om än havet och hamnen 

med dess skepp, fristaden, lockar honom, så är de tillbakahållande krafterna ännu starkare [s. 

38].  

 

Och samma grundkonflikt beskrivs en tredje gång på följande sätt: 

 
Den längtan som uttrycks i ”Skriet”, trängtan efter befrielsens hamn, hindras från att nå 

fullbordan av ett slags evig motsättning. Vredens öga håller vakt över uppnåendets cirkel. Den 

ständigt sig förnyande källan till frid och framtidstro förvägras verklighet av den 

skräckinjagande kvinnliga figuren. Hon personifierar den motståndskraft som skiljer den 

mognande mannen från den del av honom som aldrig har vuxit upp. Hon uttrycker ett atavistiskt 
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tillstånd inom honom som, trots att det skriker ut och känner hunger, aldrig kan finna vägen 

tillbaka till livets ström. Hon håller en del av honom i evigt slaveri, avsöndrad från de 

handlingar som utförs av hans ”kulturella psyke” [Digby 1955, s. 40].  

 

Tolkningen av himlen i Skriet som ett öga, liksom av den skrikande figuren som en 

kvinnovarelse, kan vi lämna därhän. Kärnan i Digbys (1955) insiktsfulla tolkning är denna: 

Skriet skildrar ett tillstånd av inre konflikt, ett känslomässigt smärtcentrum som hindrar jaget 

från att delta i livet. Viljan till deltagande i livet, till att komma andra människor nära, 

aktiverar detta inre smärtcentrum. Vägen som leder bort mot hamnen och det myllrande livet i 

staden spärras av den skrikande figuren och det skräcktillstånd den uttrycker. Det är precis 

samma grundläggande livskonflikt som gestaltas också i Förtvivlan, men här framgår det inte 

vad det är som spärrar mannens väg och som hindrar honom från att ansluta sig till vännerna 

och fortsätta vägen ner mot hamnen och det pågående livet.  

 

Det är just denna centrala livskonflikt hos Munch som jag menar kan tolkas som ett uttryck 

för strukturell dissociation. I sitt långvariga arbete med det motiv som första gången tog form 

i dagboksanteckningen, via skisser fram till Förtvivlan och senare i slutgiltig form i Skriet, har 

Munch – enligt den tolkning som framförs här – gett bildmässig form åt den strukturellt 

dissocierade personligheten och de motsatta upplevelseformerna undvikande och 

återupplevande. Det är intressant att Munch inte var nöjd eller kände sig färdig med motivet 

sådant det tog form i Förtvivlan; han önskade nå djupare, in till själva den psykologiska 

kärnan, det som i någon mening låg under den ursprungliga upplevelse han önskat gestalta. 

 

”Mannen i förgrunden [i målningen Förtvivlan] har tydlig karaktär av ett självporträtt”, 

framhåller Müller-Westermann (2005, s. 43). Det är intressant att notera att Förtvivlan, som 

Müller-Westermann noterar, lätt låter sig tolkas som ett av Munchs självporträtt, medan Skriet 

inte alls gör det på samma sätt. Digby (1955), till exempel, tolkar ju, som vi såg ovan, figuren 

i Skriet som en kvinnlig varelse som spärrar betraktarens väg. Samtidigt måste även Skriet 

tolkas som självbiografiskt inspirerad: det är ju i själva verket samma motiv som skildras. 

Enligt den tolkning som framförs här kan den skrikande figuren bäst förstås som en del av 

betraktaren/jaget.   

 

I Förtvivlan är det fortfarande ANP:s, den till synes normala delen av personlighetens, 

upplevelse som gestaltas. Någonting har påmint den grubblande mannen om hans 

dissocierade trauma, och han hemsöks av en ångestaffekt som han söker undkomma genom 

att bli stående kvar vid broräcket. I Skriet tar Munch i stället steget ut och gestaltar 

ångestaffektens källa, den emotionella delen av personligheten, EP, som återupplever traumat 

som om det fortfarande pågick i nuet. 

 

Medan Förtvivlan – enligt denna tolkning – gestaltar en parallell aktivering av en 

traumabaserad EP, som tränger in i ANP:s upplevelsedomän i form av ångestaffekt och 

perceptuella förvrängningar (den blodröda himlen), representerar Skriet således det fulla 

återupplevandet, den ursprungliga övergivenheten förkroppsligad i en dissocierad emotionell 

del av personligheten. Så skulle det fulla återupplevandet gestalta sig, om denna EP eller detta 

segregerade system helt tog över självupplevelsen. Det är denna figur, placerad på gångvägen 

framför betraktaren, som spärrar vägen för konstnärens deltagande i livet, för tillträdet till den 

lugnare, ljusare tillvaron nere i Oslofjordens hamn. Figuren är inte något yttre, inte en 

skräckinjagande kvinnlig figur som i Digbys (1955) tolkning, utan en dissocierad aspekt av 

det egna självet. Vägen mot tillfrisknande och deltagande i livets dans går därför, 

ofrånkomligen, via ett integrerande av denna ansiktslösa, skrikande, könlösa figur och alla 
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dess outhärdliga affekter och upplevelser, i personligheten som helhet.  

 

Det är just upplevelsen av en traumabaserad EP som något utanförstående (ur ANP:s 

perspektiv), som en främmande del av självet, som så levande och kraftfullt gestaltas i Skriet. 

Den skrikande figuren är ett självporträtt, men samtidigt inte: även ANP, den till synes 

normala delen av personligheten, har genomlevt det övergivenhetstrauma som figuren i Skriet, 

den emotionella delen av personligheten, återupplever i nuet, men ANP har inte förmått 

integrera det i sitt självbiografiska minne som en avslutad och genomarbetad händelse. ANP 

minns det inträffade, men inte som ett levande minne, med integrerade tillhörande känslor. 

Övergivenhetstraumat har i stället karaktären av ett öppet, blödande psykiskt sår, som ger 

upphov till traumatiska affekter som ANP måste undvika till varje pris för att bevara självets 

sammanhållenhet. Det är därför mannen är fångad framför gångbron, oförmögen att röra sig 

framåt med vännerna, oförmögen att nå fram till det levande livet i Oslofjordens hamn. Den 

formmässiga förändring som Heller (1973) har lyft fram i sin bok om Skriets tillblivelse 

svarar direkt mot de radikalt åtskilda psykologiska upplevelseformer som Munch gestaltar i 

Förtvivlan respektive Skriet.  

 

Detta är den grundläggande inre konflikt som Munch gestaltar i flera av sina målningar, men 

aldrig tydligare och starkare än i Skriet: inkapslingen av ett ursprungligt, överväldigande 

trauma, som drabbade honom med oerhörd kraft när han var fem år gammal och som sedan 

upprepades i hans tidiga tonår, i ett segregerat psykiskt system, med Bowlbys terminologi, 

eller en traumabaserad emotionell del av personligheten, EP, enligt teorin om strukturell 

dissociation. För att kunna överleva måste den till synes normala delen av personligheten, 

ANP, stänga av den överväldigande psykiska smärtan och inrikta sina krafter på att klara av 

det vardagliga livet. Det är detta som är den djupare innebörden i många bedömares 

konstaterande att för Munch hängde kärlek intimt samman med död. För att hålla de 

traumatiska affekterna deaktiverade (och på så sätt skydda den goda inre bilden av modern 

undan det raseri och den hopplöshet som annars hotade att ödelägga den) måste Munch 

upprätta distans till andra och till sitt eget inkapslade övergivenhetstrauma, och leva på precis 

det sätt som Digby (1955) beskrev i inledningen, i sin analys av Självporträtt framför en 

vinflaska: ”som en totempåle, stel, oindividuerad … dömd att lida som ett slags siamesisk 

tvilling” (s. 44). Detta är undvikandets livsform, den traumatiserade människans tragiska 

behov av att undvika allt som kan påminna om traumat som gradvis tvingar honom eller 

henne att allt mer minska sitt deltagande i livets ström. Just detta undvikandets känslomässiga 

avtrubbning och distans till det levande livet har Munch också skildrat med sällsynt kraft 

exempelvis i målningen Livets dans.  

 

Skriet kan därför ses som en gestaltning av psykiskt trauma, av den yttersta upplevelsen av 

övergivenhet i form av anknytningsförlust. Att Skriet faktiskt bland annat gestaltar förlusten 

av modern är något som flera uttolkare har framhållit. Till exempel finns, som Steinberg och 

Weiss (1954) liksom Aarkrog (1990) konstaterar, en viss likhet mellan den skrikande figurens 

ansiktsuttryck och kroppshållning i Skriet och det lilla barnets i Den döda modern och barnet. 

Steinberg och Weiss (1954) tolkar också den blodröda himlen i Skriet som symboliserande 

moderns död, präglad av tuberkulossjukdomens blodiga hostningar: ”Det blodiga landskap 

som penetrerar och överväldigar betraktaren representerar den chockerande åsynen av 

Munchs döende mamma, som inte gick att undvika eller stänga ute” (s. 416).  

 

Psykoanalytikern Philip Bromberg (2006) beskriver konsekvenserna av tidiga trauman som 

inte har blivit integrerade i det självbiografiska minnet:  

 



 

25 

 

Att vänta på onda ting som aldrig infinner sig är ett allvarligt problem för en traumatiserad 

vuxen, ett problem som har sin upprinnelse i den självbot han har åstadkommit. Det levande 

nuet och bilden av framtiden tjänar huvudsakligen som varningssignaler avsedda att skydda 

honom mot trauman som redan har inträffat. Föreställningsförmågan perverteras till ett sätt att 

säkerställa att den på ett opersonligt sätt ihågkomna ursprungliga händelsen inte ska kunna 

upprepas. Genom att oupphörligen mobilisera för katastrof är personen redan förberedd för 

katastrofen och hans jag är inriktat på att bemästra den. […] Rädslan är verklig nog till sin 

karaktär, men medvetandet upplever den som en fruktan för vad som kan hända eller håller på 

att hända snarare än som ett minne av vad som har hänt [s. 178]. 
 

För den traumatiserade emotionella delen av personligheten, representerad av den skrikande 

figuren, är traumat inte avslutat: det pågår fortfarande, förlustupplevelsen är akut och 

överväldigande, och inte integrerad i den vardagliga personligheten. Figuren skriker därför ut 

sin akuta ångest och smärta, som en reaktion i nuet på något som hände för länge sedan och 

som egentligen är över. Det är detta som van der Kolk och McFarlane (1996) beskriver som 

”det förflutnas tyranni” vid psykisk traumatisering. Splittringen i personligheten, den 

dissociativa personlighetsstrukturen med dess uppdelning i undvikande (ANP) och 

återupplevande (EP) delar, gör det möjligt att fortsätta leva till synes normalt, men till priset 

av ett gradvis allt mer långtgående undvikande av allt som kan påminna om det ursprungliga 

traumat och röra upp de dissocierade övergivenhets- och skräcktillstånden. Det förflutnas 

tyranni fortsätter så länge traumat inte blivit integrerat i personligheten som en del av det 

självbiografiska minnet, som en avslutad händelse i den egna livshistorien. 

 

Självporträtt med skelettarm: den strukturellt dissocierade personligheten 

Självporträtt med skelettarm, som Munch skapade 1895, beskrivs av Müller-Westermann 

(2005) som hans förmodligen ”mest kända och oftast utställda grafiska självporträtt” (s. 36). 

Müller-Westermann (2005) konstaterar att i detta självporträtt saknas ”all sinnlighet och 

livsglädje”; Munch liknar, med sin vita ståndkrage och sitt allvarliga ansiktsuttryck, en präst 

eller en munk, och den ”kommunikation som skulle kunna uppstå genom att hans ansikte är 

vänt frontalt mot betraktaren blockeras genast av den rakt framåtriktade blicken – han är 

upptagen av sina egna tankar” (s. 36). Müller-Westermann (2005) sammanfattar sin analys av 

bilden på följande sätt:  

 
Munchs Självporträtt med skelettarm påminner om ett epitafium, en minnestavla över en död. 

Medan skelettarmen anspelar på livets förgänglighet och på döden blir det ovanför svävande 

huvudet till en metafor för de odödliga tankar som manifesterar sig i konstverken. Det är de som 

håller liv i minnet av konstnären när han är död [s. 36].  

 

Müller-Westermanns tolkning är i och för sig rimlig, men det är möjligt att också utvinna en 

annan betydelse ur Munchs allvarliga, inåtriktade ansikte å ena sidan och skelettarmen i 

bildens nederkant å den andra. Müller-Westermanns allmängiltiga och generaliserande 

tolkning – livets förgänglighet, konstens odödlighet – kan fördjupas genom en psykologisk 

tolkning, som också tar utgångspunkt i konstnärens biografi. 

 

Det som omedelbart slår betraktaren av Självporträtt med skelettarm är naturligtvis att en så 

tydlig och iögonfallande symbol för död, skelettarmen, är infogad i ett i övrigt realistiskt 

hållet självporträtt av konstnären. Konstnärens själv, representerat av ansiktet, står i 

förbindelse med död, symboliserad av skelettarmen. Samtidigt framträder såväl ansiktet som 

skelettarmen mot en helt igenom svart bakgrund, något som i sig är ägnat att minska det 

direkta intrycket av samband mellan de två motiven i bilden, ansiktet och skelettarmen. De 

står i förbindelse med varandra, men de skiljs samtidigt åt av en svart, innehållslös bakgrund. 
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Müller-Westermann (2005) har också visat att Munch gradvis förstärkte den svarta tomheten 

runt ansiktet när han arbetade fram bilden. Hur ska man förstå denna dödssymbolik i ett 

självporträtt?  

 

Självporträtt med skelettarm kan – i likhet med Förtvivlan och Skriet – tolkas som en 

kraftfull, symbolisk gestaltning av en traumatiserad och strukturellt dissocierad personlighet, 

splittrad i en till synes normal del av personligheten, ANP, som undviker traumat (det 

realistiskt tecknade ansiktet, präglat av självkontroll och glädjelöst allvar) och en emotionell 

del av personligheten (skelettarmen, som oförmedlat betecknar död och förlust), som 

återupplever traumat i nuet. Spänningsförhållandet mellan det isolerade ansiktet mot svart 

bakgrund och skelettarmen som själva den undre ram som bilden vilar på fångar väl de 

psykologiska följdverkningarna av ett överväldigande trauma: den traumatiserande 

upplevelsen har varit omöjlig för individen att integrera (denna brist på integrering framträder 

direkt i bildens ”strukturella” uppdelning mellan två olika motiv, åtskilda av den svärtade 

bakgrunden), men samtidigt omöjlig att glömma eller frigöra sig från (skelettarmen gör på 

betraktaren ett iögonfallande och oundkomligt intryck, och står i uppenbar förbindelse med 

ansiktet i bildens centrum).  

 

Som van der Hart och medarbetare (2006) framhåller tenderar traumatiserade patienters EP 

och ANP att uppleva det traumatiska förflutna på radikalt olika sätt: ”Medan EP upplever det 

förflutna som alltför verkligt, upplever ANP det förflutna som inte verkligt nog. Patienters 

ANP kan uppfatta det förflutna som vagt, fragmentariskt eller icke-existerande, eller som en 

historia som inte angår dem” (s. 166). Emotionella delar av personligheten, som lever kvar i 

ett trauma som aldrig blivit integrerat i personligheten som helhet, kan i stället uppleva sig 

som avskurna från livets källflöden: ”Deprimerade EP:er är som regel fokuserade på det 

sorgliga förflutna, men föreställer sig inte mycket till framtid, om alls någon. Vissa EP:er 

beskriver sig själva som döende eller döda – för dem är det omöjligt att tänka sig någon 

framtid över huvud taget” (s. 165). Denna strukturellt dissociativa splittring av 

personligheten, i en undvikande del och en återupplevande del, gestaltas på ett slående sätt i 

Självporträtt med skelettarm. 

 

Skelettarmen i detta självporträtt motsvarar således, enligt den tolkning som framförs här, den 

skrikande figuren i Skriet: en dissocierad del av personligheten som kapslar in det 

ursprungliga traumat. Behovet av att undvika detta inre smärtcentrum, detta segregerade 

psykiska system, är det som skapar Munchs tillstånd av inre konflikt och som dränerar honom 

på livsenergi. Å ena sidan finns de biologiskt givna impulserna att söka andra människors 

närhet och kärlek, att hitta det tillstånd eller den livsform där han kan uttrycka och förverkliga 

hela sitt själv, och å andra sidan finns hela tiden det starka behovet att undvika den smärta och 

ångest som dessa impulser väcker. Resultatet blir, som Digby (1955) konstaterade i sin analys 

av Självporträtt framför en vinflaska som citerades i inledningen, ett oupphörligt tillstånd av 

inre kluvenhet: ”en känsla av inre splittring, av att vara kluven i två delar, eller av att bestå av 

två eller flera varelser som bekämpar varandra” (s. 43).  

 

Eftersom Munch inte kunde sörja och integrera sina ursprungliga traumatiserande förluster 

kunde han heller inte lämna sin identifikation med den döda mamman och söka ett nytt 

föremål för sin kärlek. Samma mekanism är verksam här som den Digby (1955) identifierar i 

målningen Separation, som också den, i likhet med så många andra av Munchs bilder, 

uttrycker kärlekens omöjlighet:  

 
En av de mest tragiska, men samtidigt vackra, av Munchs bilder av den jungfruliga 
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animafiguren är ”Separation”… Här skildras hon som mer översinnlig, mer lockande än vanligt; 

hon bär en bukett av löv och blommor… och stiger fram mot havets omätliga vidd; hennes hår 

flyter som moln som omsluter mannen. Men han står vänd bort från henne, oförmögen att följa 

henne; någonting hindrar honom från att närma sig henne, från att förverkliga sin vision. Han 

står invid ett träd som om han vore rotfäst i det. För honom är Livets träd fortfarande Moder-

stammen som han är fäst vid, på bekostnad av hans utveckling och självförverkligande, och av 

hans förmåga att spela sin sanna roll som en gren på ett mäktigare träd [s. 54].  

 

Det som hindrar honom är, som vi har sett, det ointegrerade förlusttrauma som ligger 

inkapslat i en dissocierad del av personligheten, ett segregerat psykiskt system: den skrikande 

figur som är hans eget överväldigande barndomstrauma. Att lämna Moderträdet (i 

Separation), eller att ta steget ut på gångbron och fortsätta längs vägen ner mot hamnen (i 

Förtvivlan och Skriet), vore detsamma som att tvingas realisera den ursprungliga förlusten. I 

frånvaro av ett nytt relationellt sammanhang som kunde ”hålla” hans själv i mötet med 

övergivenhetsdepressionens affekter måste den fulla realiseringen av hans tidiga 

anknytningsförluster ha framstått som liktydig med självets undergång. På det sättet ger Skriet 

också en mycket drabbande bild av de mekanismer som ligger bakom vidmakthållandet av 

strukturell dissociation: det är lätt att föreställa sig de ytterligt starka impulser till inre 

undvikandebeteenden som träder i kraft i mötet med den skrikande figuren på gångbron, 

liksom den starka önskan att inte erkänna den skräckslagna, motbjudande figuren som en del 

av det egna självet. Som Herman (1992) har konstaterat, och som nämndes i teoriavsnittet, 

tenderar undvikande- och avtrubbningssymtomen vid psykisk traumatisering efter hand att bli 

dominerande i takt med att individen försöker deaktivera sina traumatiska affekter genom att 

undvika allt som kan påminna om det ursprungliga traumat. Det var också det som skedde i 

Munchs liv, i och med att han – efter nervsammanbrottet 1908 – valde bort relationer och 

isolerade sig med sina målningar.  

 

Ett vidare perspektiv 

Som avslutning på den här resultatdelen vill jag här ge en sammanfattande beskrivning av det 

psykologiska tema, psykisk traumatisering som en följd av anknytningsförlust, som har 

analyserats i de tre valda bilderna. Anknytningstrauma innebär att det primära hot som 

individen måste avvärja är närhet till andra människor, eftersom närhet reaktiverar det 

ursprungliga traumat. Traumaforskaren Jon Allen (2001) framhåller att anknytningstrauman 

(och hit räknas också traumatiserande förluster) skadar förmågan till psykisk självläkning, 

som i hög grad är en funktion av anknytningssystemet:  

 
Anknytningstrauman leder som regel till rädsla för närhet till andra människor. Man kan 

betrakta anknytningstrauman inte bara som trauman som inträffar inom ramen för en 

anknytningsrelation, utan som trauman som drabbar själva anknytningssystemet. Minns att 

anknytningen är ett djupt rotat biologiskt behov. Ur ett evolutionärt perspektiv slår 

anknytningstrauman mot individens förmåga till överlevnad. … Anknytningstrauman skadar det 

trygghetsreglerande systemet och underminerar den traumatiserade personens förmåga att 

använda relationer för att skapa en känsla av trygghet [s. 22]. 
 

Ett förlusttrauma av det slag som Munch upplevde vid fem års ålder (och som sedan 

upprepades i och med systern Sophies död) kan betraktas som en oavslutad handling i Janets 

mening: då förlusten inte har kunnat sörjas är handlingen – sorgeprocessen eller sorgearbetet 

– inte avslutad, och individen förblir inriktad på att avvärja en fara som redan har inträffat 

(hotet om förlust och övergivande). Som diskuterades i avsnittet om tidigare psykologiska 

tolkningar är det troligt att Munchs svårigheter med att bearbeta sina anknytningsförluster 

hade sin grund i den känslomässiga miljö som rådde i familjehemmet. Anknytningsforskaren 
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Karlen Lyons-Ruth och medarbetare (1999) har presenterat en ”relationell sårbarhetsmodell”, 

som tar fasta på att individens möjligheter att integrera smärtsamma och stressframkallande 

händelser och upplevelser i hög grad är en funktion av hans eller hennes anknytningshistoria 

och tillgång till känslomässigt stöd i nuvarande anknytningsrelationer. De liknar 

anknytningssystemet vid ett ”psykologiskt immunförsvar”, som har till uppgift att ”dämpa 

effekterna av psykologiska stressorer och hålla den psykofysiologiska arousalnivån inom 

acceptabla gränser”. De konstaterar vidare: ”Sårbarhet för stressrelaterad dysfunktion bör 

således vara en gemensam funktion av åtminstone tre faktorer: (1) egenskaperna hos hotet 

eller stressorn, (2) den genetiska sårbarheten för stress, och (3) det relationella 

anknytningssystemets förmåga att reglera ner arousalreaktionen till acceptabla nivåer” (s. 36–

37).  

 

I Munchs fall har således förlusterna av modern och systern troligen accentuerat en tidigt 

grundlagd relationell sårbarhet, orsakad av psykologisk deprivation och bristande spegling 

(Lyons-Ruth et al. 1999; Masterson 1988). Den omorientering som ett sorgearbete skulle 

kunna leda fram till infinner sig inte; den ursprungliga upplevelsen av att vara anknuten 

bevaras genom identifikation med den döda modern. Att försöka närma sig förlusten – den 

dissocierade emotionella delen av personligheten – blir liktydigt med att tappa den enda 

upplevelse av anknytning och mening som står till buds, och som baseras på ett kvarblivande i 

ett icke genomfört sorgearbete. En anknytningsförlust som drabbar ett ännu outvecklat och 

otillräckligt individuerat själv riskerar att undergräva självstrukturen: den goda inre bilden av 

anknytningspersonen måste bevaras från den massivt övergivande bilden och det raseri och 

den skuld den väcker. Så har också psykologiska tolkningar av Skriet, som Heller (1973) 

framhåller, tenderat att fokusera på den upplösning av självet som den skrikande figuren 

symboliserar: ”Det patologiska innehållet i Skriet uppfattas … som rädslan för förlust av 

självets integritet, rädslan för att uppslukas av den omgivande miljön” (s. 89). 

 

I prosapoemet Alfa och Omega, som Munch färdigställde (med tillhörande illustrationer) 

under sin vistelse 1908–1909 på dr Jacobsens klinik i Köpenhamn, återvände konstnären än 

en gång till sin grundläggande livskonflikt: kärlekens omöjlighet.  

 

Historien börjar med att Alfa och Omega bor tillsammans på en ö. Alfa älskar Omega, men 

snart förälskar sig Omega i öns vilda djur. Så småningom försvinner Omega från ön, ridande 

på ett rådjur. En dag möts Alfa av de barn som Omega fått med öns djur, ”små svin, små 

ormar, små apor och andra rovdjur och människobastarder”. Alfa grips av desperation, och 

hans reaktion beskrivs på ett sätt som har tydliga likheter med den dagboksanteckning som 

låg till grund för Förtvivlan och Skriet: 

 
Han blev utom sig. Han sprang längs havet. Himmel och hav färgades av blod. Han hörde skrik 

i luften och höll för öronen. Jord, hav och himmel skalv och han kände stor skräck [citeras efter 

Stang 1977, s. 216]. 

 

När Omega en dag kommer tillbaka till ön ridande på rådjuret, grips Alfa av raseri: 

 
Alfa hör blodet brusa i öronen. Musklerna sväller i hans kropp och han slår Omega så att hon 

dör. När han böjer sig över den döda, skräms han av hennes uttryck. Det var detsamma som det 

hon hade haft i de ögonblick i skogen då han älskade henne mest. Medan han nu betraktade 

henne, överfalls han bakifrån av alla hennes barn och öns djur och slits i stycken. Det nya 

släktet uppfyller ön [citeras efter Stang 1977, s. 216].  

 

Kvarving (1974) tolkar detta slut som ett utslag av psykisk integrering, och Munchs vidare 
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utveckling efter nervsammanbrottet som ett uttryck för en sådan rörelse mot ökad integrering. 

Som jag ser det representerar detta slut tvärtom den tragiska frånvaron av integrering. Det 

mordiska raseriet mot anknytningspersonen ödelägger både henne och Alfa (det vill säga 

självet), när öns djur kastar sig över honom och sliter honom i stycken. Med andra ord: det 

ges här ingen utveckling från mordiskt raseri fram till skuld och sorg över impulserna att 

förgöra kärleksobjektet. Raseriet ageras ut och förintar både anknytningspersonen och självet. 

Orsaken till det är att det inte finns någon som kan ta emot och härbärgera detta tidiga raseri 

över upplevd övergivenhet, och därmed göra det möjligt för Alfa (eller, i det verkliga livet, 

Munch) att uppleva, uttrycka och integrera det i sin personlighet, i stället för att behöva 

fortsätta att frukta sina destruktiva impulser. Det ges för Munch ingen möjlighet att i ett 

relationellt sammanhang kunna få sorgen och raseriet, inklusive alla de destruktiva impulser 

som är förknippade med raseriet, bekräftade och mottagna av en förstående annan. 

Härbärgerandet och integreringen av raseriet är det som i sin tur skulle ha kunnat leda honom 

fram till skulden och sorgen, och därmed till möjlig känslomässig befrielse och integrering av 

de egna inre konflikterna. Det är i sorgearbetet som identifikationen med det förlorade 

kärleksobjektet upphävs. Den känslomässiga genomarbetningen och befrielsen förblir i detta 

prosapoem, liksom i Munchs skildringar i bild av sitt ursprungliga övergivenhetstrauma, 

ouppnåeliga: förtvivlan, det mordiska raseriet, och skulden över de mordiska impulserna 

kvarstår som traumatiska affekter, omodulerade och dysreglerade, som har karaktären av 

inifrån kommande hot mot den goda inre representationen av anknytningspersonen och den 

därmed sammanhängande upplevelsen av självets integritet och sammanhållenhet.  

 

Den ursprungliga övergivenheten – som Kvarving (1974) framhåller kan Omegas plötsliga 

försvinnande från ön betraktas som en symbolisering av den tidiga förlusten av modern – 

liksom alla de outhärdliga känslor av raseri, skuld och sorg som den innefattar reaktiveras 

genom den upplevda närheten till en annan, och för att skydda och bevara såväl den andre 

som självet från undergång måste andra människor hållas på avstånd. Det är ytterligare ett sätt 

att se på eller formulera den centrala livskonflikt som Munch skildrat så gripande och starkt i 

många bilder, och som når ett så pregnant uttryck i Skriet: den skrikande figuren, det 

dissocierade ursprungliga övergivenhetstraumat, som spärrar vägen för betraktaren och 

förhindrar deltagande i det levande livet, symboliserat av Oslofjorden och hamnen (Digby 

1955). I denna figur finns samlad hela den tidiga övergivenhetsupplevelse, med tillhörande 

känslor av raseri och förtvivlan, som hotar självet med undergång om den inte hålls 

deaktiverad och på avstånd från medvetandet.  

 

Som Digby (1955) framhåller förekommer sällan läkande och integrerande symboler i 

Munchs konst. Han citerar C G Jung (1923), som skrev: ”Den förlösande symbolen är en 

landsväg, en väg längs vilken livet kan gå vidare utan plågor och tvång” (citeras efter Digby 

1955, s. 52). Någon sådan väg bort och ut öppnar sig inte för Munch. Han förblev, som Digby 

konstaterar i en analys av målningen Kvinnan i tre stadier (1894), bunden till och oförmögen 

att frigöra sig från sin inre modersbild. Den inre bilden av den övergivande modern kastade 

för alltid sin skugga över animafiguren, den jungfrulika kvinna som skulle vara ”hans inre 

psykiska livs älskarinna, och hans relation till henne källan till livets andliga vatten”, 

konstaterar Digby (1955, s. 53): ”… även om Munch laborerade med symboler för hopp och 

integrering lyckades han inte uppnå ’omvandlingen av den ”skräckinjagande modern” till 

hjälpande anima’” (s. 55).  

 

Förutsättningen för att kunna övervinna en sådan djup inre livskonflikt är en förnyad 

upplevelse av anknytning, ett nytt relationellt sammanhang som kan skapa utrymme för de 

tidigare dissocierade aspekterna av självet och bana väg för integrering. Det som dömde 
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Munch till ett liv i isolering var hans förlorade tro på kärlekens möjlighet, något som 

säkerligen hängde samman inte bara med de traumatiserande anknytningsförluster han 

upplevde, utan också med en relationell sårbarhet som grundlagts dessförinnan (Lyons-Ruth 

et al. 1999). Samtidigt blev för honom konsten och det konstnärliga uttrycket en brygga över 

till människorna, ett sätt att med hjälp av sin enastående konstnärliga begåvning träda i 

kommunikation och förbindelse med andra, något som med all säkerhet förbättrade hans 

livsanpassning.  

 

 

Diskussion 

 

Föreliggande undersökning är kvalitativ och därför behäftad med vissa metodologiska 

problem som vanligen präglar kvalitativa undersökningsmetoder. Som Hayes (2000) 

konstaterar tenderar kvantitativa forskningsmetoder att lägga tonvikten på mätningars 

reliabilitet (att resultaten ska vara enhetliga över tid, det vill säga att de ska vara replikerbara), 

medan kvalitativa forskningsmetoder i stället fokuserar på undersökningars validitet (att det 

som faktiskt mäts verkligen är det som undersökningen är avsedd att mäta). Kvalitativa 

forskningsmetoder, däribland tematisk analys i dess olika varianter, har inte som primärt 

forskningssyfte att producera replikerbara data, utan att fördjupa och utveckla förståelsen för 

undersökningsföremålet. De forskningsresultat som erhålls i kvalitativa undersökningar 

förväntas inte enkelt kunna replikeras: ”[Forskningsresultaten] har validitet, men inte 

reliabilitet”, som Hayes (2000, s. 169) uttrycker det.  

 

Denna distinktion med avseende på den epistemologiska utgångspunkten för kvantitativa 

respektive kvalitativa analysmetoder har stor relevans för föreliggande undersökning. Den 

tolkning av de tre utvalda bilderna som presenterats är, ofrånkomligen, utpräglat subjektiv. 

Detta utgör inte i sig något problem, givet att forskningssyftet inte är att åstadkomma 

replikerbara resultat. Däremot måste det ställas höga krav på tolkningens validitet, det vill 

säga att den faktiskt bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv på och väsentligt fördjupar 

förståelsen av de undersökta verken. Det subjektiva inslaget i tolkningen innebär emellertid 

ingen nackdel härvidlag; undersökarens subjektiva perspektiv, i kombination med den 

teoretiska förankringen av den tematiska analysen, är det som kan frilägga nya 

betydelseelement i bilderna.  

 

Vad allting hänger på är om tolkningen framstår som rimlig och väsentlig eller inte. Detta har 

naturligtvis att göra med objektiva kännetecken i undersökningsmaterialet, som huruvida den 

centrala figuren i bilden är vänd bort från betraktaren (som i Förtvivlan) eller möter 

betraktaren ansikte mot ansikte (som i Skriet) och vad denna skillnad kan tänkas betyda, men 

tolkningens rimlighet låter sig inte kvantifieras. Tolkningens validitet (eller brist därpå) är 

därför också beroende av läsarens subjektiva reaktion på och bedömning av den. Det är dock 

inte detsamma som att resultaten skulle vara godtyckliga, att det skulle vara möjligt att tolka 

bilderna hur som helst och förvänta sig samma grad av validitet. En tolkning som är väl 

förankrad i utvalda (relevanta) teoretiska utgångspunkter och teman, liksom i de valda 

bildernas konkreta innehåll, har naturligtvis större objektiv validitet, och kommer att framstå 

som mer intuitivt rimlig och förståelsefördjupande i fler bedömares ögon, än en tolkning som 

är mindre väl förankrad i dessa avseenden, och därmed godtyckligare.  

 

Det finns med andra ord, i den här typen av undersökning, en inbyggd spänning mellan 

subjektiva och objektiva element. Dessa står heller inte i motsättning till varandra, utan denna 

ofrånkomliga dialektiska spänning kan i sig verka befruktande på tolkningsarbetet. 
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Icke desto mindre kan man förstås se det som en klar begränsning i undersökningen att 

resultatet har låg eller obefintlig replikerbarhet. Det är dock en begränsning som är inbyggd i 

själva det kvalitativa angreppssättet, som också Hayes (2000) framhåller. En annan 

begränsning har att göra med den specifika kvalitativa undersökningsmetod som valts, den 

teoristyrda tematiska analysen. En nackdel med denna metod är att den låser undersökningen 

vid de specifika teman som valts ut (Hayes 2000), i det här fallet undvikande respektive 

återupplevande som reaktion på trauma. Med andra ord finns en risk att forskaren missar eller 

förbiser ny eller oväntad information som inte går att passa in under de på förhand bestämda 

temana. Detta är så att säga det pris forskaren betalar genom att välja den teoristyrda 

tematiska analysen som metod: han eller hon kan bara hitta och identifiera de delar av 

materialet som direkt relaterar till de teman som valts ut på förhand. Denna begränsning gäller 

i hög grad för den undersökning som presenterats här: teorin har helt fått styra 

undersökningen av materialet. Samtidigt är just denna inskränkning undersökningens själva 

förutsättning. Denna begränsning i metoden betyder emellertid att teoristyrd tematisk analys 

inte kan utgöra ett substitut för induktiv tematisk analys, som mer förutsättningslöst utvinner 

teman som inte bestämts på förhand ur ett undersökningsmaterial. Bägge dessa metoder har 

sina inneboende styrkor och begränsningar, men de tjänar olika forskningssyften.  

 

Det bör också framhållas att en kvalitativ tolkning av ett bildmaterial, av det slag som 

presenterats i föreliggande arbete, inte kan göra anspråk på att vara en slutgiltig eller 

uttömmande förklaring av bildernas innehåll. Tolkningen utesluter inte andra tolkningar, 

exempelvis av hur symbolspråket i en viss bild ansluter sig till olika konstnärliga traditioner. 

En kvalitativ undersökning av det slag som presenterats i föreliggande arbete måste i stället 

ses som blott ett bidrag till en mångfald av möjliga tolkningar, vilka förhoppningsvis kan 

verka ömsesidigt berikande på varandra. De tolkningar som presenterats i detta arbete har 

dessutom tagit sin utgångspunkt i tidigare tolkningar av verken, framför allt Hellers (1973) 

och Digbys (1955). Detta tillvägagångssätt har ansetts motiverat eftersom det har handlat, inte 

om en konstvetenskaplig undersökning utan om en psykologisk-teoretisk sådan. 

Utgångspunkten för undersökningen var just ett ofta uppmärksammat och diskuterat 

psykologiskt tema hos Munch, nämligen inre kluvenhet eller splittring, varför det också var 

metodologiskt rimligt att utgå från redan existerande tolkningar och söka fördjupa förståelsen 

för dessa.  

 

Det primära syftet med det här arbetet har varit att utvinna nya perspektiv på Munchs konst 

(exemplifierad i de tre utvalda verken). Med andra ord står materialet, Munchs bilder, i 

centrum, och den teoristyrda tematiska analysen har använts som en undersökningsmetod ”i 

sin egen rätt” (Hayes 2000, s. 181). Undersökningen kan emellertid också betraktas som en 

belysning av de teoretiska perspektiv som används. Det står klart att Munch under sin 

barndom och uppväxt drabbades av svåra anknytningstrauman som präglade honom för livet, 

och att han använde dessa självbiografiska upplevelser som stoff för sitt konstnärliga 

skapande. I den mån Bowlbys teori om segregerade system och van der Harts och 

medarbetares teori om strukturell dissociation utgör riktiga och träffande beskrivningar av 

mänskliga reaktioner på anknytningstrauman, bör den typ av dissociativa reaktioner som 

dessa författare beskriver också kunna återfinnas i konstnärliga verk som – i likhet med 

Munchs – så uppenbart söker gestalta traumatiserade medvetandetillstånd. Detta är det andra, 

underordnade syftet med undersökningen: att försöka belysa och illustrera teorierna med hjälp 

av Munchs bilder. 

 

I det här arbetet har jag visat att Edvard Munchs mest kända målning, Skriet från 1893, på ett 
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fruktbart sätt kan tolkas som en gestaltning av ett akut återupplevande av ett dissocierat, 

obearbetat trauma. Förtvivlan, å andra sidan, kan tolkas som en gestaltning av undvikandets 

upplevelseform. Munchs långvariga upptagenhet med detta självbiografiska motiv har tolkats 

som en strävan att, utöver förändringarna i formspråket, nå djupare i den psykologiska 

gestaltningen av den ångestfyllda upplevelse han hade i Oslo på hösten 1891. I Skriet nådde 

han således, enligt denna tolkning, fram till ett friläggande i bild av den traumatiserade och 

strukturellt dissocierade personlighetens upplevelse av ett trauma som inkapslat i en 

dissocierad del av personligheten, vilken uppfattas som på en och samma gång belägen 

utanför självet och oupplösligt förbunden med självet. Skriet innebär med andra ord en 

gestaltning i bild av den psykiska traumatiseringens djupstruktur, det vill säga av ett trauma 

som inte upplevs som avslutat utan som fortsätter att verka under medvetandeytan som om 

den ursprungliga händelsen inträffade i nuet. Detta motsvarar också Bowlbys beskrivning av 

hur anknytningsrelaterade affekter och minnen, till följd av tidig, långtgående övergivenhet, 

kan kapslas in i ett segregerat psykiskt system som hålls avskilt från den vardagliga 

personligheten. Tolkad på det sättet kan Skriet också bidra till att fördjupa vår förståelse för 

kliniskt betydelsefulla fenomen som trauma och dissociation. Självporträtt med skelettarm, i 

sin tur, tolkades som en symbolisk gestaltning av bägge dessa upplevelseformer, undvikande 

och återupplevande, här sammanförda i en och samma bild.  

 

Den traumapsykologiska tolkningsram som presenterades i teoridelen har på det sättet bidragit 

med nya perspektiv på dessa tre centrala bilder i Munchs produktion, och avtäckt betydelser 

och innebörder som tidigare inte uppmärksammats i Munchforskningen. Det nya perspektiv 

som undersökningen har lyft fram är en syn på Munchs gestaltningar av inre splittring eller 

kluvenhet som uttryck för dissociation i Janets klassiska mening, det vill säga en 

traumabaserad splittring av personligheten i åtskilda dynamiska subsystem, vart och ett med 

sitt eget förstapersonsperspektiv på självet och världen.  
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