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ABSTRACT 

I vår vardag utsätts vi hela tiden för bilder av olika slag, vissa påverkar oss på ett medvetet 

plan medan andra verkar gå oss obemärkt förbi. Vad är det som gör att vissa bilder påverkar 

oss mer än andra? Vad sätter bilderna igång inom oss? Vi tolkar allt vi ser utifrån våra egna 

referensramar vilket gör att en bild kan ha otaliga betydelser, allting ligger hos betraktaren. 

Jag vill undersöka detta och se hur olika människor kan tolka en och samma bild och försöka 

förstå varför den tolkas på så olika sätt. En bild kan väcka väldigt starka känslor hos en 

person samtidigt som någon annan inte ens reflekterar över motivet.  

     Jag har använt mig av bilder som jag själv har valt ut av olika orsaker, vissa för att 

provocera fram starka känslor och vissa för att de helt enkelt tilltalar mig personligen. 

Salvador Dalí står bakom de flesta bilderna medan resterande är fotografier, främst tagna av 

Elisabeth Ohlson Wallin. 

    Mina respondenters tolkningar av bilderna har analyserats utifrån den analytiska 

psykologin samt symbolteori. Eftersom jag sedan tidigare är intresserad av Carl Gustav Jungs 

komplexteori har jag utgått ifrån den där det är möjligt för att försöka förstå respondenternas 

associationer och reaktioner.  

 

Nyckelord: visual studies, visuell studie, bilder, fotografier, symboler, analytisk psykologi, 

Carl G. Jung, komplexteorin, komplex, typologi, arketypteorin, arketyper, Salvador Dalí, 

Elisabeth Ohlson Wallin.  
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INLEDNING 

Varje dag utsätts vi för bilder av olika slag, både vår vakna tid och våra drömmar är fyllda av 

bilder.  Vissa stannar vi upp och verkligen ser medan andra går vi förbi utan att vi reflekterar 

över dem, en bild kan väcka starka känslor medan en annan spelar mindre roll. Det hindrar 

inte att dessa bilder ändå påverkar eller berör oss. Vi berörs av det mesta som är synligt, om 

inte medvetet så omedvetet, vi registrerar bilderna vi ser och placerar dem bland alla andra 

intryck vi tar in.  

     Det intressanta är att eftersom vi lägger in våra egna subjektiva värderingar när vi tolkar 

en bild kan samma bild ha otaliga betydelser och tolkningar, allt beror på betraktaren. En bild 

som berör mig kan gå någon annan helt förbi eftersom vi fokuserar på olika saker beroende 

på vem vi är som person, vad vi har varit med om och vad vi intresserar oss för. Carl Gustav 

Jung berör detta när han pratar om drömmar. I Psykets dynamik och struktur tar han som 

exempel upp att en man ska ha drömt om en enkel bondgård. När Jung frågar personen hur 

detta ter sig för honom kan han få vilket svar som helst, till exempel kanske han svarar 

vatten. Vad personen menar med ordet vatten kan Jung inte veta och skulle han säga ordet till 

flera andra skulle han kunna få flera olika svar, han säger att en kanske skulle svara H2O, en 

annan grönt och en tredje kvicksilver eller självmord.1 Det beror helt och hållet på vad var 

och en av personerna har för relation till ordet vatten, detsamma gäller när vi betraktar bilder. 

     Idén till denna visuella studie kommer av att jag själv deltagit i ett liknande 

bildexperiment och då upptäckte hur olika vi alla tolkade bilderna. Vi såg alla olika saker, 

ibland lade vi till och med in saker i bilden som egentligen inte fanns där. Jag började fundera 

över vad det egentligen är som händer inom oss när vi betraktar bilder. Varför väcker vissa 

bilder så starka känslor hos betraktaren? Vad är det som berör oss? Varför lägger vi in saker i 

                                                 
1 Jung 1994: 164 
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bilden som inte finns där från början? Dessa frågor anser jag vara viktiga att fundera kring 

och därför ville jag nu försöka reda ut dessa frågor genom att genomföra ett bildexperiment 

med bilder som jag själv har valt ut.  

DISPOSITION   

Efter Syfte och frågeställning följer ett avsnitt där jag tar upp Tidigare forskning som ger en 

introduktion till forskningsområdet Visual Studies. Därefter redovisas bildmaterialet innan 

jag går vidare till teorierna som jag har använt mig av som tolkningsverktyg. Jag börjar med 

analytisk psykologi och symbolteori för att sedan avsluta med ett avsnitt där jag diskuterar 

Mänskliga reaktioner på det religiösa. Under rubriken Bildvisning ligger min undersökning 

som börjar med en kort presentation av mina respondenter där jag redovisar vad de har 

uppgivit om sig själva i frågeformuläret. Därefter presenterar jag deras associationer samt 

min analys. Beroende vad jag kommer fram till placerar jag svaren under olika rubriker för 

att få struktur i undersökningen. Jag avslutar med en sammanfattning där jag även kommer 

att besvara mina frågor. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det primära syftet är att se hur mina olika respondenter tolkar och associerar till dessa bilder 

som jag har valt ut. Det sekundära syftet är att se om jag kan koppla deras associationer till 

Jungs komplexteori och kanske även till arketypteorin. 

• Vilka skillnader kan man se i reaktionerna beroende på om respondenten anser sig 

vara religiös respektive icke religiös?  

• Vilka skillnader finns i reaktionerna beroende på ålder och utbildning? 

•  Hur kan associationerna förstås utifrån den analytiska psykologin? 

TIDIGARE FORSKNING- VISUAL STUDIES 

Darren Newbury säger att forskare i Visual studies måste befatta sig med de praktiska, etiska 

och estetiska dimensionerna av bilder, såväl som de sociala och kulturella världar som 

bilderna ger oss tillträde till.2 Han skriver att bilder kan vara ett arkiv över världen, men även 

ett rum för funderingar kring världen.3 Ett motiv i en bild föreställer något specifikt men 

väcker ofta även djupare tankar kring bilden. Genom att se bilden ur flera olika perspektiv 

kan man hela tiden upptäcka något nytt i den.  
                                                 
2 Newbury 2005: 1 http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854 
3 Newbury 2005: 1 http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854 

http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854
http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854
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     Douglas Harper har skrivit en artikel i Visual Studies som heter Talking about pictures: A 

case for photo elicitation. Där skriver han att skillnaden mellan intervjuer där man använder 

sig av både text och bild och intervjuer som bara använder sig av ord är sättet vi svarar på när 

det gäller dessa två former av symbolisk representation. Han säger att de delar av hjärnan 

som arbetar med det visuella är äldre än delarna som behandlar verbal information. Därför 

väcker bilder djupare delar av medvetandet än ord, eftersom en utväxling baserad på ord 

använder mindre hjärnkapacitet än ett utbyte där hjärnan bearbetar såväl bilder som ord.4 Det 

kan vara en anledning till att en intervju som innehåller bilder inte bara verkar vara en 

intervju som lockar fram information, utan även framkallar en annan slags information. 

Oftast använder man sig av fotografier i en sådan här undersökning, men det finns ingen 

anledning till att man inte skulle kunna använda sig av målningar, reklampelare, graffiti eller 

vilken annan slags visuell bild som helst.5 Enligt John Berger är det sambandet mellan 

fotografier och minne som är spännande, och han säger att paradoxalt nog är svart- vita 

fotografier mer framkallande än fotografier i färg. De svart-vita fotografierna utelämnar viss 

visuell information varpå de stimulerar minnet snabbare än bilder i färg.6 Det har varit min 

tanke bakom de surrealistiska bilderna i min undersökning. De bilderna kan tolkas på så 

många sätt och de innehåller ofta fler motiv så det intressanta blir att se vad respondenterna 

själva ser och tolkar in i bilderna.  

     Donna Haraway var från början biolog men bytte bana på 1970- talet och blev 

vetenskapshistoriker för att skriva om moderna västerländska beskrivningar av apor och 

kvinnor. Hon skriver: 
alla ögon, däribland våra egna organiska, är aktiva perceptionssystem som bygger in 

översättningar och specifika sätt att se, det vill säga sätt att leva.7 

 

Mycket kan hända på vägen från ögat till ögonblicket då vi uppfattar vad vi ser, och jag antar 

att det är just det hon vill få fram här. 

     Hon skriver också att relativismen är totaliseringens perfekta spegeltvilling inom 

objektivitetsideologierna; båda gör det omöjligt att se bra eftersom de förnekar det som står 

                                                 
4 Harper 2002: 13 http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345 
5 Harper 2002: 13 http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345 
6 Harper 2002: 13 http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345 
7 Haraway 2008:234 

http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345
http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345
http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345
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på spel i lokaliseringen, förkroppsligandet och det partiella perspektivet.8 Hon kallar både 

relativism och totalisering för ”gudatrick” som utlovar seende från ingenstans och överallt 

lika mycket och fullständigt, vilket enligt Haraway är en vanlig myt inom vetenskapen. Hon 

säger att möjligheten till en ihållande, rationell och objektiv undersökning vilar på de partiska 

perspektivens politik och kunskapsteori. Så här skriver hon: 

 
Men vilket partiellt perspektiv som helst duger inte; vi måste vara fientligt inställda till enkla 

relativismer och holismer uppbyggda av summeringar och inordnanden av delar. ”Passionerad 

avskildhet” kräver mer än erkänd och självkritisk partiskhet. Vi är också tvungna att söka 

perspektiv ur de synvinklar som aldrig kan vara kända i förväg, som utlovar någonting alldeles 

utomordentligt, det vill säga kunskap som mäktar konstruera världar vilka i mindre utsträckning 

organiseras av dominansaxlar.9 

 

Enligt min uppfattning menar hon att vi måste tänka själva för att kunna se saker och ting ur 

andra perspektiv än de vi har lärt oss att utgå ifrån, tänka utanför boxen så att säga, och att det 

är då vi uppnår storverk. 

     Haraways bok handlar om feminism och cyborger bland annat, hon skriver därför mycket 

om manlig dominans och människor i lägre samhälleliga positioner när hon behandlar 

seendet.10 Hon anser att de mindre mäktiga har ett annat perspektiv att se saker och ting 

utifrån.11 Detta är jag beredd att hålla med om. Ska jag nu koppla hennes text till min egen 

undersökning så kan man utifrån den tanken anta att mina respondenter kan se bilderna 

utifrån olika perspektiv beroende på kön, arbete och utbildning. Männen skulle ha ett annat 

seende än kvinnorna och de med hög utbildning skulle se på ett annat sätt än de med lägre 

utbildning. Möjligtvis kan även religiös tillhörighet påverka hur respondenterna tolkar 

bilderna. Jag vill dela med mig av ett citat som jag tycker förklarar min tanke bakom denna 

undersökning. Det är Darren Newbury som citerar Wilson Duff i artikeln Editorial: the 

challenge of visual studies: 

                                                 
8 relativism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken uppfattningar och teorier kan vara sanna endast i en sorts lokal eller 
begränsad mening; de kan på sin höjd vara sanna RELATIVT t.ex. en kultur, en ideologisk ståndpunkt eller ett 
teoretiskt paradigm. Enligt relativismen finns alltså ingen ABSOLUT sanning. Detta måste dock skiljas från den helt triviala 
tesen att vad som ANSES vara sant kan variera från en kultur till en annan.  
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/relativism, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-11 kl.14.29. 
9 Haraway 2008:235 
10 cyborg [sai´bo:g] (engelska, av CYBernetic, se cybernetik, och organism), hybrid mellan människa och maskin. Termen 
populariserades av den amerikanske vetenskapsjournalisten David Rorvik i framtidsstudien AS MAN BECOMES 
MACHINE (1971). Människor med protes eller pacemaker är exempel på cyborger. Inom science fiction har man visualiserat 
betydligt mer långtgående möjligheter, t.ex. i filmen "RoboCop" (1987).  
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/cyborg, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-11 kl. 09.35. 
11 Haraway 2008: 234 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/paradigm/279752
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/cybernetik
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/organism
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Images seem to speak to the eye, but they are really addressed to the mind. They are ways of 

thinking, in the guise of ways of seeing.12 

 

Jag är övertygad om att seendet går djupare och inte stannar vid ögat, mycket är adresserat till 

vårt medvetande men jag tror inte att det behöver stanna där. Jag tror att vissa saker vi ser 

passerar medvetandet och istället hamnar i vårt omedvetna, där kan det vi sett omedvetet 

beröra oss på olika sätt. Som jag nämnde tidigare i inledningen så påverkas vi omedvetet av 

bilder varje dag, ett tydligt exempel är alla reklampelare vi möter. Bakom dessa ligger 

antagligen både duktiga fotografer och forskare; en duktig fotograf kan ta en bra bild, men 

det behövs även någon som vet hur bilden ska se ut för att den ska påverka folket på rätt sätt. 

Och för att ta reda på det måste någon forska kring detta, visuella studier känns som en 

passande forskningsmetod för detta ändamål. Överhuvudtaget för att få veta hur människor 

tolkar vad de ser, vilka känslor som väcks inom dem, vad det än gäller, så är Visual Studies 

ett viktigt forskningsområde.  

     Oftast används visual studies inom sociologi och antropologi, men det jag vill göra är en 

religionspsykologisk undersökning. Enligt vad jag förstår så är Visual studies inom 

religionspsykologin ett näst intill outforskat område, men det finns en doktorsavhandling som 

kan läggas till detta forskningsområde; Ondska- individuell och kulturell projektion skriven 

av Febe Orést. Hon har frångått det vanliga sättet att arbeta, med fotografier, istället 

undersöker hon filmupplevelser som hon sedan analyserar enligt den analytiska psykologin. I 

sin undersökning försöker hon beskriva och förstå hur ett antal människor uppfattar och 

stereotypifierar filmens huvudperson och hans handlande. Filmen hon visat dem är Möte med 

ondskan, huvudrollsinnehavaren är en mörkhårig man och filmen verkar vara en 

privatproduktion där mannen filmar sig själv. Han tar avsked av sin fru och förklarar för sin 

dotter vad han ska göra;  

 
Han berättar att han ska gå ut och spränga sig själv och flera tusen andra som har samlats på 

stadion bakom hans parkerade bil. Därefter säger han att han inte bryr sig om att andra dödas, 

för att i nästa andetag säga att han inte vill dö.13  

 

                                                 
12 Newbury 2005:1 http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854 
13 Orést 2009: 15 

http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854
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Orést har använt sig av en film innehållande en självbombare, som i dagens samhälle väcker 

starka känslor hos många. Min undersökning innehåller istället några utvalda bilder, vissa 

utvalda för att provocera och andra för att de innehåller symbolik eller för att de öppnar upp 

för olika tolkningar. Min intention är att väcka känslor, precis som Orést, och att se hur dessa 

bilder påverkar, och tolkas av, personerna jag visar dem för. Bildmaterialet jag använder mig 

av presenteras under nästa rubrik. 

 

BILDMATERIAL I STUDIEN 

Tanken var från början att använda mig av surrealismen och då speciellt av Salvador Dalís 

bilder. Främst för att jag alltid varit fascinerad av hans konst. Samtidigt finner man ofta 

symboler i hans verk vilket gör dem intressanta för just denna undersökning. Under arbetets 

gång insåg jag dock att det behövdes andra slags bilder om jag ville få reaktioner och starka 

känslor från mina respondenter.  Döden är ett begrepp som ofta väcker känslor och tankar hos 

människor, därför började jag använda mig av sökmotorer på internet för att hitta bilder som 

kunde relateras till döden. Jag fortsatte min sökning genom att lägga till liv, Wallin och 

Serrano. Elisabeth Ohlson Wallin och Andres Serrano lade jag till för att jag är bekant med 

dessa konstnärer sedan tidigare och för att de båda har lyckats provocera stora massor med 

sina fotografier. Det jag fann var att båda två har haft utställningar om döden, även om deras 

bilder skiljer sig markant ifrån varandra. När jag gick igenom deras olika bilder och 

utställningar hittade jag även bilder som inte har med döden att göra men som jag ändå ville 

ha med eftersom jag ansåg dem provokativa. Resultatet blev att jag valde ut 14 stycken bilder 

där Dalí står för hälften av bilderna och Wallin för merparten av resterande hälft. Jag 

använder mig endast av ett fotografi taget av Serrano. Medvetet har jag varvat Dalís bilder 

med de andra så att varannan bild är surrealistisk och varannan ett fotografi. Främst för att se 

hur de provokativa bilderna påverkar tolkningen av de surrealistiska.  

     För att tydliggöra varför jag valt just Dalís konst när jag gjort mitt urval av bilder vill jag 

berätta lite kort om honom och surrealismen. Jag kommer att använda mig av 

Nationalencyklopedin på grund av att jag finner dess förklaringar direkta och lättförståeliga. 

SALVADOR DALÍ OCH SURREALISMEN 

Surrealismen är en internationell konstart som i det första surrealistiska manifestet år 1924 

definierades som ren psykisk automatism.  Den automatistiska metoden kombinerade 

användande av slumpen med Freuds psykoanalytiska teori och terapeutiska metoder. 
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Surrealismen strävade efter att nå ett direkt och ocensurerat uttryck av människans 

undermedvetna (jämför omedvetna). Det surrealisterna ville uppnå var att befria människans 

inre jag genom att i ord och bild uttrycka drömmar, fantasier och bortträngda 

föreställningar.14  

     Bara genom denna förklaring ser jag ett klart samband mellan min undersökning och 

surrealismen, även om surrealisterna enligt beskrivningen fokuserar på Freud istället för 

Jung. Det viktiga är att de genom sin konst vill frigöra människans rätta jag och, som jag 

förstår det, medvetandegöra bortträngda objekt i det omedvetna.  

     År 1930 gavs det andra manifestet ut och nu skulle konstnären med hjälp av intellektet 

sträva efter en sammansmältning av dröm (omedvetet) och verklighet (medvetet) eftersom 

automatismens möjligheter började kännas begränsade.15 En av de stora surrealisterna var 

den spanske konstnären Salvador Dalí (1904- 1989). Dalí kombinerade spontan 

driftsutlevelse med medvetna inslag i sin konst. 
Som grund för sitt skapande framställde Dalí den kritisk-paranoiska metoden, som efterliknar 

s.k. tolkningsvansinne, utmärkt av att allt av den sjuke tolkas symboliskt. I sin mest 

programmatiska utformning resulterar denna metod i fixeringsbilder, där varje element ges flera 

olika innebörder.16  

 

Det är just detta som ligger till grund för att Dalís bilder kan ha flera olika meningar, och 

meningen beror lite på vad betraktaren ser. Genom att han dessutom kombinerar medvetna 

inslag med spontana ingivelser inbillar jag mig att dessa bilder kan påverka betraktaren på ett 

djupare plan. Det återstår att se om jag har rätt. 

     Här följer de utvalda bilderna, tillsammans med namn, i samma ordning som jag har 

använt mig av i bildvisningarna. 

BILDMATERIALET 

Jag har satt ihop bilderna i en medvetet utvald ordning där jag har varvat Dalís bilder med 

fotografier från de andra konstnärerna. Poängen med att jag har varvat dem, så att varannan 

är ett fotografi och varannan ett verk av Dalí, är att jag vill se om fotografierna kan påverka 

tolkningen av de surrealistiska bilderna. Jag förklarar mer specifikt i bildtexten till respektive 

bild. 

                                                 
14 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/surrealism, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-11 kl 14.36. 
 
15 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/surrealism/bildkonst, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-11 kl 14.36. 
16 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/salvador-dali, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-11 kl 14.38. 
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Death unknown 

Denna bild ingår i Andres Serranos utställning The Morgue från år 1992. 

Att jag valde ut just den här beror på att den, jämfört med de andra 

fotografierna i utställningen, inte är speciellt obehaglig. Den kan dock 

fortfarande väcka obehag hos betraktaren eftersom det trots allt är en 

bild av döden.  

 

 

Salvador Dalí- autosodomised by his own inspiration       

 Denna bild valde jag för att den i mitt tycke är förvirrande. Vid 

första ögonkastet såg jag bara Dalí med en röd sjal, men vid 

närmare titt fanns så mycket mer. Jag ville se vad mina 

respondenter skulle uppfatta av den när de fick se den så kort stund. 

Vad man ser beror på var man fokuserar blicken.                           

 

 

Modern 

Elisabeth Ohlson Wallin skapade en fotoutställning      

på uppdrag av Anhörigfonden för några år sedan, Anhörig på liv 

och död, där denna bild ingår. Jag valde den på grund av att den är 

lite diffus. Betraktar man den en stund så ser man att kvinnan är på 

väg att försvinna, eller att hon precis kommit för att visa sig, det är 

för mig inte helt uppenbart. Vilket gör att det blir spännande att se 

vad andra människor ser i bilden och hur de tolkar den.   

 

Christ of Saint John of the Cross                                                                   

Eftersom jag vill göra en religionspsykologisk undersökning måste jag ha med en 

del religiösa motiv. Att jag valde just denna bild beror på att jag finner den intressant 

eftersom vi ser Jesus på korset ur ett annat perspektiv än vi är vana vid. Det ser 

nästan ut som om korset är på väg att falla ner från himlen, eller att det är på väg 

upp. Himlen är väldigt mörk just där korset befinner sig medan den är ljus och klar 

lite längre bort. Vi får även en glimt av ett landskap med kullar och en liten sjö. På 
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strandkanten syns en båt och ett par människor, det är möjligt att mannen vid båten föreställer 

en färjekarl. 

 

Duva 

Återigen en bild från Anhörig på liv och död. Den är väldigt vacker tycker jag. 

Bakgrunden känns lugn och lite mysig och trots att kvinnans kläder uttrycker 

sorg så känns den inte sorglig utan mer befriande, som om hon tillslut släpper 

taget. Duvan kan symbolisera själen som kvinnan släpper taget om, hon ser 

fridfull ut. 

 

 

 

 

Allegorie de Soie                                                                         

Denna bild valde jag för att den innehåller både fjärilar och ett ägg. I många 

av Dalís bilder finner man fjärilar eller ägg, här fanns båda delarna i samma 

bild. Fjärilen och ägget innehåller mycket symbolik vilket gör att det blir 

intressant att se vilka associationer som dyker upp. Jag upplever den ljus och 

glad, väldigt olik bilderna innan, därför lade jag den just här. För att lätta upp 

känslan lite innan nästkommande bild. 

 

 

Anorexi 

Heteronorm och etnonorm heter utställningen där denna bild 

ingår, utställningen är ett samarbete mellan Ohlsson Wallin och 

Fredens hus. Det är en fruktansvärt obehaglig bild som jag valt 

för att väcka känslor hos respondenterna. Jag behövde något som 

provocerade eller lockade fram starka reaktioner och när jag såg 

denna så visste jag att den skulle tjäna mitt syfte.  
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Egg born 

Efter föregående bild som var tänkt att väcka känslor valde jag att 

lägga in en helt annan bild för att se om känslan från den förra 

hänger kvar eller påverkar associationerna till denna. Återigen har 

vi ett ägg, ett ägg som verkar kläcka fram solen. Samtidigt har vi 

återigen en båt, och en person som är på väg därifrån. På sidorna 

av äggskalet står människor på byggnadsställningar vilket kan 

väcka tankar och funderingar. 

 

 

Marilyn 

Älskade tjackhora kommer nästa bild ifrån och det är Ohlson Wallin som är 

konstnären bakom den. Jag får en stark känsla av obehag när jag ser den. Det 

är de såriga benen som är jobbiga för mig. Frågan är vad mina respondenter 

hinner uppfatta av denna bild på de 10 sekunder de får på sig.  

 

 

 

The visage of war 

Efter den obehagliga Marilyn lägger jag en till obehaglig bild. Detta 

gör jag för att se om det kan påverka associationerna, tidigare har jag 

varit ganska snäll och lagt mjuka, ljusa bilder efter de som kan väcka 

obehag. Nu experimenterar jag lite för att se om det har någon effekt 

att fler obehagliga bilder följer efter varandra.  

 

 

Kvinnlig Jesus 

Denna bild har jag visat för personer tidigare, i ett annat sammanhang, och 

jag har fått väldigt skilda associationer. Jag ville därför ha den med igen för 

att se vad som skulle komma fram nu. Tyvärr hittar jag den ingenstans vilket 

betyder att jag varken har namnet på bilden eller konstnären. Jag har valt att 

helt enkelt kalla den Kvinnlig Jesus. 
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The persistence of memory 

Denna bild är min personliga favorit bland Dalís verk och 

därför kändes det självklart att ta med den. För mig känns 

bilden lugnande, som om den menar att vi inte ska tänka så 

mycket på tiden och hur den springer fram. 

 

 

 

 

Picture 345 

Utställningen Kol kommer denna bild ifrån och jag har valt den 

eftersom kvinnans ansiktsuttryck fängslar mig. Jag kan inte riktigt 

bestämma mig för om hon ser sorgsen eller fridfull ut. Den starka 

kontrasten mellan det svarta, röda och kvinnans ansikte gjorde att jag 

fastnade för bilden.  

 

 

 

 

Sacrament of the last supper  

Som sista bild i undersökningen använder jag ett annat 

av Dalís verk med religiöst motiv. Intressant med 

denna bild är att man inte ser ansiktena på lärjungarna 

samt att en manskropp ser ut att sväva ovanför dem.  

 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT     

 I frågeformuläret jag delat ut till mina respondenter har de fått kryssa i kön och ålder samt 

om personen uppfattar sig religiös, och isåfall vilken religiös inriktning eller vilket samfund 

man tillhör. De får även kort beskriva vilken eller vilka grundutbildningar de har och 
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nuvarande yrke, detta för att jag ska kunna se om det finns ett samband i reaktioner mellan 

personernas yrken och låg respektive utbildningsgrad.17  

     Jag har visat bilderna i tre omgångar, alltså för tre olika grupper, där den första gruppen 

bestod av de närmaste vännerna, den andra gruppen av nära vänner och den tredje av två 

studenter.  

     Vid bildvisningarna har jag startat med att förklara vad som kommer att hända och att det 

jag är intresserad av är deras spontana reaktioner, känslor och tankar kring var och en av 

bilderna. Jag har även kortfattat beskrivit teorierna jag kommer att använda mig av för att 

tolka materialet. Sedan har jag delat ut frågeformulären och de har fått fylla i första sidan. På 

nästa sida har jag en informationstext som kort förklarar vad som ska ske: 

 
Du kommer nu att få se ett antal bilder i följd, varje bild visas en kort stund för att sedan bytas 

ut mot en tom bild som betyder att du kan börja skriva. Skriv dina associationer och emotioner 

efter varje bild. Använd helst egna ord och skriv det som aktualiseras. 

 

Jag har inte berättat vad det är för typ av bilder eller vilka konstnärerna bakom bilderna är, 

det enda de har fått veta är att det är ett bildspel som innehåller 14 bilder av olika slag. 

Innan jag har startat bildspelet har jag låtit dem ställa frågor ifall att något har känts oklart. 

Det de har funderat över är vad jag menar med emotioner och då har jag förklarat att om de 

får en speciell känsla när de ser bilden så vill jag gärna att de skriver ner den. 

     För att jag ska få snabba reaktioner har jag gjort ett bildspel där varje bild visas i endast 10 

sekunder. Mellan bilderna visas en blank bild i 15 sekunder då det är meningen att de ska 

skriva ner vad som kommit till dem.  

     En av mina respondenter bor långt bort men ville väldigt gärna vara med i 

undersökningen. Kontakten med denna har då skett via mail och hon har fått samma 

instruktioner och information som de andra, bildspelet har även det skickats via mail.  

     När jag har bearbetat materialet har jag gått igenom frågeformulären ett efter ett för att se 

om jag har kunnat upptäcka felassociationer enligt Jung. Efter att ha funderat kring 

associationerna drog jag slutsatsen att varje bild skulle kunna väcka starka emotioner och 

därmed också felassociationer. Jag bestämde mig för att följa upp vissa av respondenterna 

och intervjua dem angående deras associationer för att se om jag hade tänkt rätt, detta ledde 

då till att jag fick tänka om kring vissa associationer och reaktioner. Under arbetets gång har 
                                                 
17 Se bilaga 1 
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jag sedan fortsatt att ställa frågor när jag har undrat över något och respondenterna har villigt 

fortsatt att diskutera kring både bilder och associationer. 

     För att förstå mina respondenters reaktioner har jag valt ut några teorier som jag har läst 

på om. Dessa teorier redovisas under nästa rubrik, och det är de jag sedan har utgått ifrån i 

mina tolkningar.  

TEORIER 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag ett teoretiskt ramverk att hålla mig 

inom, därför följer nu en beskrivning av de teorier jag har koncentrerat mig på i mitt arbete. 

Jag börjar med teorier från den analytiska psykologin enligt Jung: Komplexteorin, 

Arketypteorin och Typologi för att sedan ta upp en del kritik mot Jung och hans psykologi. 

Därefter följer Symboler i bildkonsten och Symbolen som medlare innan teoriavsnittet 

avslutas med Mänskliga reaktioner på det religiösa. 

ANALYTISK PSYKOLOGI 

I mina tolkningar av respondenternas reaktioner utgår jag ifrån den analytiska psykologins 

teorier vilka jag kommer att förklara närmare under följande rubriker. 

KOMPLEXTEORIN 

För att förklara och tolka mina respondenters reaktioner på bilderna kommer jag att använda 

mig främst av komplexteorin. Innan jag beskriver den närmare vill jag dela med mig av ett 

citat: 
En människa vill gärna tro att hon är herre över sin själ. Men så länge som hon är oförmögen att 

bestämma över sitt humör och sina känslor eller genomskåda de myriader hemliga vägar, på 

vilka omedvetna faktorer insmyger sig i hennes planer och beslut, är hon förvisso inte sin egen 

herre.18 

 

Enligt Jung påverkas vi hela tiden av vårt omedvetna, det som särskiljer Jung från t.ex. Freud 

är tanken om att det omedvetna innehåller två olika skikt; ett personligt och ett kollektivt. I 

det kollektivt omedvetna finns urbilder, av Jung betecknade som arketyper, dessa urbilder är 

skilda från det personligt omedvetna och kan återfinnas hos alla människor. Det är de äldsta, 

gemensamma och djupaste tankarna hos människosläktet. I det personligt omedvetna samlas 

bortträngda minnen, innehåll som inte är mogna för att bli medvetna och sådant som gått 

                                                 
18 Jung 1978: 83 



16 
 

förbi vårt medvetande och hamnat i det omedvetna tills vidare.19 Det är jaget som sorterar ut 

vad som ska förpassas till det omedvetna och vad som ska släppas igenom till medvetandet.20 

Därför känns det relevant att här berätta lite om jaget. 

JAGET      

Jaget består av medvetna innehåll som är medvetna just för att jaget tillåter dem att vara det. 

Det kan vara medvetna varseblivningar, minnen, tankar och känslor. För att vi inte ska bli 

totalt överväldigade av alla intryck som vi får varje dag måste jaget välja ut vad som ska få 

komma fram till medvetandet. Av allt psykiskt material som når oss är det bara en liten del 

som tar sig hela vägen fram och blir medvetet.21 

     Det som styr vad som hamnar i det medvetna respektive det omedvetna är till stor del 

vilken psykologisk funktion som dominerar. Jaget hos en känslotyp tillåter fler emotionella 

upplevelser än tankar i det medvetna, jaget hos en tanketyp tillåter istället tankar i större 

utsträckning än känslor. En annan del är måttet av ångest och obehagskänslor som 

upplevelsen för med sig; minnen och upplevelser som framkallar ångest trängs gärna bort och 

hamnar i det omedvetna. Det kan också bero på hur stark upplevelsen är, en stark upplevelse 

kan lyckas ta sig in genom jagets portar medan en svag lämnas utanför. Upplevelserna som 

inte tar sig in i medvetandet försvinner inte, de hamnar i det omedvetna för att senare, vid 

eventuella behov, tas fram och medvetandegöras. Det händer även att de oregistrerade 

upplevelserna dyker upp i en dröm om natten.22 Men det är främst bortträngda upplevelser 

och minnen jag vill komma åt, de som tidigare kanske har varit medvetna men trängts bort av 

olika skäl. Det kan vara oroande tankar, traumatiska minnen eller annat känslobetonat 

material, det är då vi närmar oss komplexen. Jung förklarar komplexen så här:  

      
Komplex är psykiska fragment som avskilts på grund av traumatiska inflytanden eller vissa 

oförenliga tendenser. Som associationsexperimenten visar, gör komplexen intrång på viljans 

intentioner och stör medvetandets verksamhet; de ger upphov till minnesstörningar och 

blockeringar av associationsflödet; de kan tillfälligt anfäkta medvetandet eller påverka tal och 

handling på ett omedvetet sätt.23 

     

                                                 
19 Jung 1934: 78- 79 
20 Nordby 1975: 28 
21 Nordby 1975: 28- 29 
22 Nordby 1975: 29 
23 Jung 1994: 383 
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 Det var genom Jungs experiment med ordassociationer som han upptäckte komplexen, och 

dem använde han för att undersöka psykiska reaktioner hos patienterna han arbetade med. 

Ordassociationstestet består av en lista med ord som man läser upp ett i taget. Det är 

vardagliga ord som till exempel: grön, arg, resa, kram, dö och familj.24 Innan orden läses upp 

instrueras patienten att svara med det första ordet som kommer upp. Om personen tvekar vid 

ett ord eller påverkas känslomässigt visar det att ordet har aktiverat ett komplex.25 När man 

läst igenom hela listan görs proceduren om en gång till, då instrueras personen att svara med 

samma ord som i första omgången. Om det då uppstår en blockering eller ett minnesfel hos 

personen ger det en ännu starkare indikation på att det är ett omedvetet komplex som berörts 

av ordet.26 När Jung vid sina tester frågade varför svaret dröjde och personen inte hade någon 

förklaring tolkade han detta som att en omedveten emotion stoppade svaret. När han fortsatte 

att undersöka saken upptäckte han att ord som hade en relation till det första ordet också fick 

fördröjda associationer, vilket ledde till slutsatsen att det måste finnas en sammanhängande 

grupp av känslor, tankar och minnen i det omedvetna; komplex. Orden med fördröjda 

associationer hade alla ett samband med detta komplex.27 När stimulus eller ord berör något 

som förknippas med ett dolt komplex blir jaget stört på grund av medvetandets reaktion, jaget 

vill helt enkelt inte släppa fram den spontana reaktionen eller känslan eftersom den redan har 

förpassats till det omedvetna. Ibland blir till och med reaktionen ersatt av ett svar som 

kommer direkt från komplexet. Komplexen kan uppfattas som självständiga väsen, sekundära 

personligheter med ett eget andligt liv som är i stånd att störa jaget och dess avsikter.28  

     Ordassociationstestet ligger till grund för min undersökning, men istället för ord använder 

jag mig av de 14 bilder jag har valt ut. Som jag har beskrivit i tidigare avsnitt har jag 

medvetet varvat Dalís bilder med Serranos och Wallins, för att se om de mer provocerande 

bilderna kan framkalla felassociationer som blockeringar eller förskjutningar hos 

respondenterna. 

     Den största betydelsen i Jungs associationstest har överdrivet lång reaktionstid, som om 

respondenten måste fundera över sitt svar, men eftersom mina testpersoner har så kort tid på 

sig att skriva ner sina associationer och jag har gjort testet med flera åt gången så har jag inte 

kunnat mäta tiden. En annan störning kan vara att reaktionen visar sig genom miner, skratt 

                                                 
24 Se bilaga 2 
25 Nordby 1975:17 
26 Jacobi 1974: 7 
27 Nordby 1975: 30- 31 
28 Jung 1995: 209 
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och rörelser av fötter eller händer eller helt utebliven reaktion29 vilket jag i min undersökning 

kallar blockering. Jung kallar det däremot Förskjutning, eller förskjutning av affekt.30 Det 

betyder att känslostämningen förflyttas. Jung har visat detta genom att till exempel mäta puls 

eller andning under testet.31 Jag däremot tycker mig se tendenser till förskjutningar i vissa av 

respondenternas associationer. När en bild får en reaktion som kanske egentligen hör hemma 

hos bilden som visats innan tolkar jag den som en förskjutning.  

     En annan av Jungs teorier är Arketypteorin som även den är relevant för denna 

undersökning eftersom det finns symboler i en del av bilderna som kan relateras till 

arketypteorin. Det kan även vara så att bilderna aktiverar någon av de personligt omedvetna 

arketyperna, därför tänker jag nu berätta lite mer om denna teori. 

 
 

ARKETYPTEORIN 

Det personligt omedvetna innehåller i huvudsak de känslobetonade komplexen, vilket vilar på 

en djupare grund som Jung kallar det kollektivt omedvetna. Det kollektivt omedvetna är av 

allmän natur istället för individuell vilket betyder att innehållet är mer eller mindre detsamma 

hos alla individer, var du än kommer ifrån. Och det är här, i det kollektivt omedvetna, som 

arketyperna finns.32 Vissa arketyper finns representerade både i det kollektivt och i det 

personligt omedvetna, vilket jag kommer in på senare eftersom det främst är dem jag kommer 

att använda mig av. I det kollektivt omedvetna finns bland annat skuggan, anima/animus, 

modersarketypen och Självet. 
 

”Archetypus” är en förklarande omskrivning av Platons idé. För vårt syfte är denna beteckning 

träffande och till god hjälp, ty den utsäger att de kollektivt omedvetna innehållen är 

ålderdomliga eller- ännu bättre- urgamla typer, det vill säga sedan urminnes tider existerande 

allmänna bilder.33 

 

Arketypen uttrycker sig genom symboler, ofta i drömmar, men även i figurer och gestalter 

som skildras i myter och berättelser. Genom arketyperna kommer människan i kontakt med 

                                                 
29 Jung 1994: 122 
30 Jung 1994: 300 
31 Jung 1994: 304 
32 Jung 1995: 102 
33 Jung 1995: 103- 104 
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upplevelser vid sidan av den annars påtagliga verkligheten, och denna verklighet visar sig 

genom symboler. Arketypen och symbolen har både känslomässiga och innehållsliga delar, 

den känslomässiga delen har en förmåga att till exempel fascinera medan den innehållsliga 

ger en mening åt upplevelsen.34  
Man kan säga att symbolen ger uttryck åt omedvetna innehåll i personligheten, vilka ännu inte 

språkligt fixerats. Därför är symbolen en viktig instans, den ”medlar” så att säga mellan det 

medvetna och det omedvetna.35 

 

De viktigaste arketyperna är personan, anima/animus, skuggan och Självet som jag nu ska 

berätta lite mer om. 

 

PERSONA 

Personan är den mask som vi visar upp mot omvärlden för att bli accepterade och omtyckta.36 

Vi har alla olika roller i olika situationer och personan skulle jag vilja jämföra med en sådan 

roll. Vi har en roll i familjen som kanske inte stämmer överens med den roll vi har bland våra 

vänner, vi har en annan roll i arbetslivet och så vidare. Vi anpassar oss efter situationen och 

människorna i den för att passa in och bli accepterade.  

ANIMA/ANIMUS 

Anima är kvinnan i mannen och animus är mannen i kvinnan. Enligt Jung har mannen i sitt 

omedvetna en nedärvd kollektiv bild av kvinnan som hjälper honom att uppfatta hennes 

väsen,37 och tvärtom. Från början projiceras animan på modern och animus på fadern, senare 

projicerar man sin anima/animus på personer av det andra könet.38 Mannen väljer ofta en 

partner som så nära som möjligt återger projektionen av hans omedvetna kvinnlighet, hans 

kvinnliga själ.39 

     Det som karaktäriserar anima respektive animus enligt Jung är att anima framkallar nycker 

medan animus framkallar åsikter. Det nyckfulla i mannen är för honom omedvetet, och 

kvinnans åsikter beror på lika omedvetna förutsättningar. Det som kan framstå som en 

orubblig åsikt är egentligen inte genomtänkt alls, utan finns bara där och är så övertygande att 
                                                 
34 Geels, Wikström 2010: 179 
35 Geels 2010: 180 
36 Geels 2010: 180 
37 Jung 1989: 90 
38 Nordby 1975: 41 
39 Jung 1989: 88 
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kvinnan inte ens kan ana att det skulle kunna finnas tvivel om saken. Detta kan ställa till 

problem mellan mannen och kvinnan.40 Så här skriver Jung: 

 
Anima ställer sig mellan man och kvinna med sina känsloanteciperingar och projektioner. I 

mannens ögon har dessa åsikter- om kvinnan är vacker- något rörande barnsligt, vilket hos 

honom understöder en välvillig, faderlig benägenhet att undervisa. I den mån kvinnan inte berör 

den sentimentala sidan och man därför önskar kompetens och inte rörande hjälplöshet och 

dumhet hos henne, så har hennes animusåsikter i mannens ögon något irriterande över sig, 

huvudsakligen för att de är så klent motiverade- alltför mycket åsikter för åsikternas egen skull- 

för att åtminstone också haft en åsikt osv.41 

 

Männen kan i en sådan situation bli spydiga, eftersom animus alltid lockar fram anima vilket 

leder till att fortsatt diskussion blir meningslös.42 

     Anima/ animus skapar balans hos individen mellan manligt och kvinnligt och hjälper oss 

att välja kärlekspartner eftersom vi letar efter någon som motsvarar projektionen av vår 

omedvetna själ. Men som med alla projektioner kan det visa sig att uppfattningen man hade 

var fel. Människan man träffat kanske egentligen inte alls är den man tror eftersom det är de 

egna projektionerna som visat sig. Den starka animus- åsikten kan ställa till problem eftersom 

den är orubblig och kvinnan är så övertygad om att hon har rätt, även fast hon inte vet 

varifrån åsikten kommer.  

      

SKUGGAN 

Anima och animus projiceras på motsatt kön, skuggan däremot projiceras på det egna könet 

och innehåller personlighetsdrag som man egentligen inte vill veta av. För det mesta behöver 

vi dessa egenskaper, men de kan vara svåra att ta till sig. Skuggan, precis som anima/animus, 

finns både i det kollektivt omedvetna och i det personligt omedvetna. Skuggan hör i de flesta 

fall till det personliga psyket men kan alltså även innehålla faktorer utanför det personliga 

livet. Den är mer mottaglig för kollektiv smitta än den medvetna delen av personligheten, när 

de andra gör mörka, primitiva saker kan man slås av rädsla för att anses dum om man inte är 

med och kan då ge efter för impulser som egentligen inte hör till den egna personligheten. 

                                                 
40 Jung 1989: 109- 110 
41 Jung 1989: 111 
42 Jung 1989: 111 
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Det som karaktäriserar den personliga skuggan är sådant som man retar sig på hos andra, 

sådan vi tydligt ser hos andra men förnekar hos oss själva. Det kan till exempel vara egoism, 

feghet, intrigmakeri och penninglystnad. Men lika ofta som skuggan visar sig genom negativa 

brister så visar den sig genom förhastade och ogenomtänkta handlingar.43  

 

SJÄLVET 

Självet är den centrala arketypen i det kollektivt omedvetna, personlighetens organiserande 

princip. Den står för ordning och enande, drar till sig och skapar harmoni mellan de andra 

arketyperna och gör personligheten till en fast enhet. Om självet fungerar effektivt känner 

man sig i balans, i harmoni med sig själv och omvärlden.44 Enligt Wulff har självet samma 

symboler som i alla tider har symboliserat gudomligheten, och han menar att självet är en 

slags gudsbild. Exempel på symboler för självet är; Kristus, gudabarnet, fjärilar, 

Lotusblomman, rosen och kraftfulla djur som till exempel drakar och elefanter.45 

     Nu tror jag att det kan finnas fler saker som påverkar hur man ser eller tänker kring en bild 

och därför följer här ett avsnitt om typologi. 

 

TYPOLOGI 

Enligt den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jung har psyket två huvudfunktioner; 

introversion och extraversion.  

     En extravert person riktar sin psykiska energi utåt, mot objektet, och lever enligt 

yttervärldens förväntningar och krav. Objektet som avgörande faktor spelar en större roll än 

hans egna subjektiva åsikter, även om kamp kan uppstå så viker sig alltid hans inre för det 

yttre kravet i slutändan.46  

     Medan den extraverta fokuserar på det som kommer till honom utifrån riktar istället den 

introverta sin energi inåt, mot subjektet, subjektet är människan. Den introverta ser även han 

de yttre förutsättningarna, men det är den subjektiva åsikten som är utslagsgivande.  
 

                                                 
43 Jung 1978: 168- 169 
44 Nordby 1975: 45 
45 Wulff 1993: 269 
46 Jung 1993: 25 
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Denna typ orienterar sig därför efter den faktor i perceptionen och insikten som tar upp 

sinnesretningen i överensstämmelse med individens subjektiva disposition.47  

 

Jung tar som exempel upp att två personer kan se samma föremål, men bilden de får av 

föremålet skiljer sig alltid från varandra. Den extraverta tar till sig det objektet visar honom, 

den introverta koncentrerar sig på vad sinnesintrycken framkallar inuti subjektet.48  

     Enligt Jung är medvetandet en slags orienteringsapparat som består av psykiska 

funktioner. Grundfunktionerna är förnimmelse, intuition, tänkande och kännande. Dessa 

funktioner fungerar olika beroende på vilken huvudfunktion som dominerar, jag tänker gå in 

väldigt kortfattat på vad de sammanfattar och börjar med att citera Jung: 

 
Under begreppet förnimmelse skulle jag vilja sammanfatta alla varseblivningar genom 

sinnesorganen; med tänkande menar jag den intellektuella förståelsen och logiska 

slutledningsfunktion; med känsla menar jag en subjektivt värderande funktion; med intuition 

menar jag varseblivning på omedveten väg, eller varseblivning av omedvetna innehåll.49 

 

Förnimmelsetyperna är de som huvudsakligen uppfattar verkligheten så som den visar sig, 

utan att tänka över den eller lägga in ett känslovärde i den.  

Intuitionstyperna intresserar sig varken för vad känslan, tanken eller uppfattningen säger, den 

intuitiva ser ett steg längre fram och lockas av de möjligheter som kan visa sig i en situation. 

Tanketyperna har svårt att anpassa sig till situationer som de inte har någon intellektuell 

uppfattning om och låter tanken styra sina handlingar.  

Känslotyperna låter sig istället styras av sina känslomässiga intryck när de ska fatta beslut 

och utgår helt enkelt ifrån om något känns bra eller dåligt.50 

     Alla har vi någon av dessa funktioner som dominerande funktion vilket ger var och en av 

oss ett särskilt slags psykologi. För varje dominerande funktion finns även en motsatt 

funktion som då blir mindervärdig, hos den tänkande typen är det kännandet som är 

mindervärdesfunktionen och hos den förnimmande typen är det intuitionen, och tvärtom. Det 

beror på att kännandet måste stängas av när man tänker eftersom kännandet stör tankarna. På 

samma sätt är tankar väldigt störande för en kännande typ eftersom de två funktionerna 

                                                 
47 Jung 1993: 76 
48 Jung 1993: 76- 77 
49 Jung 1993: 252 
50 Jung 1993: 253 
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motsäger varandra. Problem uppstår när en person blir en aning neurotisk. Jag tar den 

kännande typen som exempel: i vanliga fall låter hon sig inte störas av sina tankar, men vid 

lätt neuros kommer tankarna tvångsmässigt och plötsligt trasslar hon in sig i sina egna tankar 

och kan inte komma loss, eftersom hon inte har förmågan att resonera.51 När det omedvetna 

tar över tar alltså även tankarna över. Nu är det inte alla som håller med Jung och tror på hans 

teorier, det finns många som kritiserat honom och bland annat tycker att hans begrepp är 

vaga. 

 

KRITIK MOT JUNG OCH DEN ANALYTISKA PSYKOLOGIN 

Den analytiska psykologin kritiseras av många och Raimar Keintzel säger till och med att 

Jung utan tvivel var psykiskt sjuk. Men han tillägger att vi av den anledningen inte kan utgå 

ifrån att hela hans psykologi är sjuk.52 Han tillbakavisar dock alla påståenden om att den 

analytiska psykologin skulle vara inne i en uppgång och menar att de som talar om Jungs 

ökande betydelse inte är tillräckligt insatta i hans läror.53  

 
Som å ena sidan kritiklöst dyrkad som (återupptäckt) profet- särskilt i New Age-rörelsens läger- 

som å andra sidan avvisad och fördömd som företrädare för motupplysningen, hör Jung till de 

mest omstridda tänkarna i detta århundrade (J Stern).54 

 

Geels och Wikström säger att gränserna mellan vetenskapliga iakttagelser, analyser av 

religiösa skrifter och teoretiserande av patienter ofta är flytande. De anser också att det är 

svårt att veta när teorierna byggs på kliniskt material och när de bygger på religionshistoriska 

omdömen.55 

     När det gäller Jungs komplexteori tar Keintzel upp att Freud har uttryckt tvivel kring 

komplexen som begrepp, eftersom han anser det farligt att för snabbt koppla varje emotionell 

reaktion till ett komplex som skulle gå tillbaka ända till barndomen. Det vore en falsk 

generalisering som skulle leda till att själva problemet också skulle ses som en förklaring.56  

                                                 
51 Jung 1994: 80- 82 
52 Keintzel 1994: 15 
53 Keintzel 1994: 16 
54 Keintzel 1994: 16 
55 Geels, Wikström 2010: 186 
56 Keintzel 1994: 99 
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     Nu anser Jung att komplexen inte behöver gå tillbaka till barndomen utan att det även kan 

vara upplevelser i nutid som utlöser ett komplex. Han har anlitats av domstolar när de haft 

besvärliga mål och har då testat misstänkta brottslingar, och dessa brott har inte begåtts i 

barndomen. Det kan handla om bortträngda upplevelser eller hemligheter i det vuxna livet, 

vilket visade sig när han gjorde ordassociationstestet på en man som i hemlighet hade varit 

inblandad i ett knivslagsmål. Det var en hederlig man som uppvisade emotionella reaktioner 

på ord som kniv, slå och flaska. När Jung pratade med honom om detta bekände mannen att 

han varit inblandad i ett slagsmål och stuckit kniven i en annan man vilket ledde till ett 

fängelsestraff. Mannen hade hållit denna händelse hemlig, men genom associationstestet 

listade Jung ut vad som hade hänt.57   

     Keintzel frågar sig också hur man egentligen skiljer förkroppsligade komplex från 

arketyper, han menar att det som karaktäriserar komplexens uppförande även kan användas 

på arketyperna. Jung ansåg att det var komplexen som tillhörde den kliniska sjukdomen och 

inte sjukdomen i sig som var det viktiga när det gällde att känna igen en sjukdom. 58 När det 

gäller typologin anser Keintzel att Jung tvingar in psykologiska observationer i ett schema, så 

här skriver han: 
 

På samma sätt som Jung också ser den yttre, kliniska sjukdomsbilden som vilseledande, tar han 

i sin typologi heller inte hänsyn till ”enbart yttre verklighet”.59 

 

Han menar också att det är svårt att veta vid en observation av en neurotiker om det är den 

medvetna eller den omedvetna personligheten man observerar, vilket då gör det svårt att 

fastställa typen.60 Det största problemet med Jung verkar, enligt Keintzel, vara en slags 

splittring i tankarna kring teorierna. Han tar upp det när han diskuterar arketyperna också, då 

säger han att Jung själv har sagt att man inte kan veta om arketyperna producerar 

medvetandet eller tvärtom. Vid frågan om hur arketyperna har kommit till ska Jung ha sagt 

att de är ”utslag av mänsklighetens återupprepade erfarenheter”, samtidigt som han ansåg 

dem vara medfödda.61 Mitt intryck är att Keintzel tycker att Jung motsäger sig själv hela 

tiden, och jag håller med om att Jung är svårläst och svår att förstå. Att man ibland tror sig 

                                                 
57 Jung 1994: 122, 124 
58 Keintzel 1994: 100- 101 
59 Keintzel 1994: 102- 103 
60 Keintzel 1994: 103 
61 Keintzel 1994: 83 
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förstå vad han tänker för att i nästa ögonblick läsa något som gör att man måste byta 

tankebana. Men Jung var verksam under många år och självklart kan han ha kommit på nya 

saker som han fört in i sina teorier. Därför kan det bero på vad vi läser, och i vilket 

sammanhang vi läser det, hur vi tolkar det han skrivit. Jag skulle vilja påstå att samma sak 

gäller när man läser Jung som när man studerar bilder; allt beror på betraktaren. 

     Förutom Jungs teorier använder jag mig även av symbolteori när jag analyserar 

respondenternas svar, därför följer ett kort avsnitt om symboler där jag har fokuserat på de 

symboler som förekommer i bildmaterialet. 

SYMBOLTEORI 

Förutom den analytiska psykologin har jag även använt mig av symbolteori för att förstå 

respondenternas reaktioner. Därför kommer nu ett avsnitt om Symboler i bildkonsten där jag 

kommer att ta upp några av de symboler som går att finna i de utvalda bilderna, därefter följer 

ett avsnitt om Symbolen som medlare. 

SYMBOLER I BILDKONSTEN 

Människan har en symbolskapande böjelse och lust som omedvetet transformerar föremål 

eller former till symboler, vilket gör att de då får en betydande psykologisk innebörd. Detta 

tar sig uttryck inom både religionen och konsten, dess sammanflätade historia sträcker sig 

ända från förhistorisk tid till idag då vi kan se samspelet i modern konst, både i måleri och i 

skulptur. Praktiskt taget allting kan ges en symbolisk betydelse; neutrala föremål som stenar, 

berg, sol och måne, vatten och eld eller abstrakta saker som triangeln, cirkeln och siffror.62  

     De symboler jag tänker ta upp här är ägget och fjärilen eftersom de medvetet finns med 

bland mina bilder. När jag gick igenom Dalís verk upptäckte jag att det på många av dem 

finns ägg och/eller fjärilar i olika omgivningar och former vilket ledde till att jag började 

fundera över detta och symboliken bakom.  

ÄGGETS SYMBOLIK 

Ägget som symbol har otaliga betydelser; förborgade möjligheter; skapelsens frö; tillvarons 

mystiska och fördolda ursprung; alltings begynnelse; motsatserna förenade i fulländad 

harmoni; återuppståndelse och hopp är några av dem.63 Dalís bild som jag valt ut föreställer 

                                                 
62 Jaffé 1978: 232 
63 Cooper 1993: 234 
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ett kläckt ägg som solen kommer ut ur, åtminstone är det så jag tolkar den; solen kläcks ur 

ägget. Och om den egyptiska symboliken skriver Jean C. Cooper: 
 

Solen kläcktes ur Världsägget som värptes av nilgåsen och ruvades av solguden Ra. ”Det växer, 

jag växer. Det lever, jag lever” (Dödsboken).64 

FJÄRILENS SYMBOLIK 

Beroende på vart i världen man befinner sig har fjärilen lite olika betydelser, till exempel så 

kan den i Japan symbolisera en ombytlig älskare eller en fåfäng kvinna och i Kina glädje eller 

långvarig ledighet. Den gemensamma betydelsen är dock själen eller odödlighet. Inom 

kristendomen symboliserar fjärilen de tre utvecklingsstadierna; livet, döden och 

återuppståndelsen.65  
 

Själen; odödlighet. I sin utveckling från jordbunden larv över puppstadiet, där den vilar i dödlig 

stillhet, till en bevingad varelse som lyfter mot himlen är fjärilen en symbol för återfödelse och 

uppståndelse.66  

 

Enligt Jung är fjärilen en symbol för Självet, som jag tidigare tog upp, och Självet har också 

med själen att göra. Självet är personlighetens centralpunkt och vad kan vara mer centralt i 

människan än själen?  

SYMBOLEN SOM MEDLARE 

Nils G. Holm säger att vi alla har ett inre psykiskt liv som förändras hela tiden i relation till 

omgivningen. Mycket tidigt skapas tanke- och handlingsmodeller i detta inre liv, och dessa 

korresponderar på olika sätt med socialt givna modeller. Han menar att var och en av oss har 

en förmåga till ett inre symboliskt tänkande som ingår i en grundläggande 

överlevnadsstrategi. Detta tänkande är ingenting som vi har direkt kontakt med från början, 

utan det utvecklas efter hand och vi närmar oss det genom t.ex. berättelser, bildkonst och 

musik som vi, när vi tolkar dessa, tillskriver betydelser och mening.67  

                                                 
64 Cooper 1993: 234 
65 Cooper 1993: 50 
66 Cooper 1993: 50 
67 Holm 2006: 13 
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     Göran Bergstrand pratar om inre och yttre verklighet.68 I den inre verkligheten finns våra 

drifter, behov, ideal och ambitioner, i den yttre finns hela yttervärlden med dess ting och 

varelser, det viktigaste är andra människor och särskilt de som vi kommer att bli beroende av 

under vårt liv. De båda världarna ligger ofta i konflikt med varandra, yttervärlden visar sig 

sällan vara så som den inre världen önskar. Dessa konflikter mellan inre och yttre verklighet 

skapar en tredje verklighet, kallad mellanområdet, där vi kan bearbeta konflikterna för att 

kunna leva i kontakt med båda världarna utan att den ena tar över.  

     En av mellanområdets uppgifter är att hjälpa människan att skilja åt och samtidigt hålla 

samman inre och yttre verklighet. Mellanområdet står till människans förfogande som ett 

laboratorium där man kan göra sina experiment för att lättare förstå de båda verkligheterna, 

man kan i fantasin leka med dem för att förstå sig på dem bättre. Hos små barn är det 

lekområdet som fungerar som mellanområde, hos vuxna är det den kulturella sfären. Barn 

kan med hjälp av leksaker och sagofigurer försöka förstå och tolka den yttre verkligheten, när 

vi blir vuxna försvinner leksakerna och det som istället hjälper oss i tolkandet är symboler. 

Både konst, religion och vetenskap ger oss symboler som hjälper oss att hitta ett sätt att skilja 

på, samtidigt som hålla ihop, inre och yttre verklighet så att vi får en enhetlig verklighet.69  

     Enligt Bergstrand är symbolen en medlare mellan en människas medvetna och omedvetna, 

jag citerar: 
Primärprocessernas bildspråk drabbar en individ på andra plan än sekundärprocessernas 

resonerande.70 

 

Jag tolkar detta påstående som att han, precis som jag, anser att bilder berör vårt omedvetna. 

Han säger också att en symbol i första hand väcker eller aktiverar känslomässiga 

associationer och inte intellektuell reflexion,71 vilket är en del av vad jag vill försöka få 

framställt i min undersökning. Att mina respondenter får se bilderna så kort stund har med 

detta att göra, jag vill få fram känslan som väcks i det omedvetna och inte det medvetna 

resonemanget kring bilden. Lägg märke till att Bergstrand förklarar symbolen på samma sätt 

som Jung förklarar självet; en medlare. Denna medlare ska skapa harmoni mellan medvetet 

respektive omedvetet.    

                                                 
68 Begreppen kommer ifrån D H Winnicott 
69 Bergstrand 1990: 19- 22 
70 Bergstrand 1990: 25 
71 Bergstrand 1990: 25 
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     Vi finner många symboler inom religionen, men för en del ter sig religionen mer 

skrämmande än harmonisk vilket kommer att behandlas under nästa rubrik.  

MÄNSKLIGA REAKTIONER PÅ DET RELIGIÖSA 

Rudolf Otto var en liberal luthersk filosof och teolog som hade breda kunskaper om de stora 

religiösa traditionerna. Kunskaperna var inte enbart baserade på studier av grundtexterna utan 

även på forskningsresor till bl.a. Nordafrika och Japan. Till universitetet i Marburg 

rekryterade Otto en religionshistoriker vid namn Heiler. Han var en berest historiker som 

behärskade flertalet orientaliska språk och bidrog mycket till religionsfenomenologin. Det 

Otto och Heiler har gemensamt är att de delade en stark personlig kännedom om religiösa 

mysterier och en inlevelsefull förståelse för människans skilda reaktioner på det religiösa. 

Enligt Otto kan religiösa upplevelser uttryckas i negativa metaforer som mörker, tomhet och 

tystnad. Språkets framträdande del i de religiösa traditionerna gör att känsloelementet 

försummas. Fokus ligger mer på texter och undervisning vilket förminskar, om inte helt 

utesluter, upplevelsen av det heliga. Upplevelsen har dessutom en dubbel karaktär och kan 

vara fruktansvärd och skrämmande samtidigt som attraktiv och fascinerande.72  

     Det är alltså inget konstigt med en ambivalent inställning till Gud, religion och religiositet. 

Min teori är att det finns så många förväntningar på hur man ska uppleva, tänka och tycka 

kring detta och när de inte stämmer överens med den individuella känslan skapas en 

förvirring, vilket i sin tur skulle kunna leda till en undertryckt religiositet. Särskilt i dagens 

sekulariserade samhälle där den utövade religiositeten verkar ha gått över i tradition.  

     Detta får mig att tänka på Jung som ska ha sagt att en människa som tar avstånd från 

religionens myter och symboler blir en kluven människa.73 Ett exempel på motstridiga 

känslor inför det religiösa finns i Jungs självbiografi där han berättar om sina känslor inför 

Jesus.74  

      Nu följer undersökningen där jag börjar med att presentera personerna som har deltagit i 

min undersökning.  

BILDVISNING 

RESPONDENTER 

                                                 
72 Wulff 1993: 414- 416 
73 Geels, Wikström 2010: 174 
74 Jung 2007 
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Mitt urval av respondenter utgår från personer som står mig nära på olika sätt. I urvalet finns 

representanter från vänkretsen samt ett par högskolestudenter. Detta för att jag ville ha så 

ärliga reaktioner som möjligt och för att det skulle vara lättare att ställa frågor senare om 

någonting skulle behöva förtydligas. En av respondenterna är dock en nyfunnen bekantskap, 

jag berättade för henne om studien och hon ansåg den intressant och ville därför väldigt gärna 

delta. Av respekt för mina respondenters anonymitet har jag gett dem fiktiva namn. I följande 

tabell kan vi utläsa kön, ålder samt ifall personerna anser sig religiösa eller inte. 

 

Namn 18- 25 26- 30 35- 40 41- 45 50- 55 Religiös Icke religiös 

Kalle      X  X 

Lotta  X     X 

Clara  X     X 

Alice  X     X 

Emma X     X  

Pelle X      X 

Anna     X X  

Fabian   X   X  

Mia    X   X 

 

 

När vi tittar på tabellen ser vi att det är tre personer som uppger sig vara religiösa. På frågan 

om vilken religion och vilket samfund de tillhör svarar Emma att hon är lutheran, Anna 

svarar ingenting och Fabian uppger att han är andlig.  

I svarsformuläret får de även kort beskriva vilken eller vilka utbildningar de har samt 

nuvarande yrke, jag redovisar deras svar så som de själva har skrivit ner dem: 
 

Kalle  Utbildning: Grundskola, gymnasium verkstadslinje, företagsekonomi komvux. 

 Nuvarande yrke: Charkuterist 

 

Lotta  Utbildning: grundskolan, 3årigt mediegymnasium, komvux matte, kemi, fysik 

 Nuvarande yrke: Studerande/ extraknäcker på Ikea 

 

Clara  Utbildning: Gymnasial samhällsvetenskapligt program inr. Internationell. Lärarutbildning. 

 Nuvarande yrke: fritidspedagog 
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Alice Utbildning: Grundskola. Samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet. 4 års högskoleutbildning, 

lärarutbildning.  

 Nuvarande yrke: Förskolelärare 

 

Emma Utbildning: Jag gick hundsportsgymnasiet i Forshaga, Värmland. Det handlar om allt mellan 

djurvård och hur man tränar hundar. 

 Nuvarande yrke: Student 

 

Pelle Utbildning: Grundskola, gymnasiestudier med ekonomisk inriktning 
 Nuvarande yrke: Student 

 

Anna Utbildning: Grundskola, gymnasieskola 

Nuvarande yrke: Undersköterska 

 

Fabian Utbildning: 3 årig industriell teknisk gymnasieutbildning 

 Nuvarande yrke: Sanerare 

 

Mia Utbildning: Grundskola 9 år, gymnasium yrkesutbildning 2 år, högskola fritidspedagog 2 ½ år, 

annan konst högskola 2 år, Folkhögskollärarlinje 1 år samt div. högskoleutbildningar om ca 250 

poäng och (andra arbetsplats interna utbildningar) 

Nuvarande yrke: Lärare 

 

Eftersom materialet består av korta svar som ibland kan vara svårtolkade har vissa 

respondenter kontaktats av mig för att jag ska få förtydligat vad de har menat med sina svar. I 

undersökningen berättar jag då att personen i fråga senare har förklarat svaret, och i vissa fall 

citerar jag även respondenten. 

     Min redovisning av associationer har jag delat upp under olika rubriker beroende på hur 

jag har tolkat dem. Under den första rubriken diskuteras reaktioner på religiösa bilder utifrån 

om respondenten anser sig vara religiös eller inte.  

RELIGIÖS ELLER ICKE RELIGIÖS  

Det finns ett par bilder med tydligt religiösa motiv i denna studie: Christ of Saint John of the 

Cross och Sacrament of the last supper. De icke religiösa respondenterna svarar sakligt på 

Christ of Saint John of the Cross: Jesus, Religion, Bibeln osv. medan de som uppgett sig vara 
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religiösa i någon mening svarar med en negativ klang. Fabian svarar Korsfästning vilket i och 

för sig är en relativt saklig bedömning, men jag uppfattar ändå hans svar som negativt i 

jämförelse med de icke religiösa personernas reaktioner. Anna reagerar känslomässigt med 

ordet smärta, medan Emma svarar Man, Jesus, gudomlighet, straff, dyrkan. Det jag reagerar 

på i Emmas associationer är ordet straff som bryter ut ifrån hennes andra svarsord. Mia är den 

enda av de icke religiösa som svarar med en emotion: lugn och ro. Eftersom Mia inte anser 

sig vara religiös är det värt att fundera över. Jesus på korset förekommer oftast i 

kyrkorummet som kan ha en lugnande effekt på den troende, icke religiösa borde inte 

påverkas på samma sätt, åtminstone inte medvetet. Här funderar jag över om Mia påverkas av 

det kollektivt omedvetna. Som jag nämnt tidigare är Kristus en av Självets symboler och 

kanske är det just detta som omedvetet ger Mia en känsla av lugn när hon betraktar bilden. 

Som jag nämnde ser man Jesus på korset oftast i kyrkorummet, på denna bild befinner sig 

dock korset utomhus och uppe i luften, nedanför syns ett landskap med vatten och berg. I 

vattnet syns även en båt som man skulle kunna symbolisera färden till dödsriket. Pelle har 

svarat Jesus, insidan av en kyrka här, trots att man tydligt ser att bilden inte kommer inifrån 

en kyrka. Är det så enkelt som att han associerar motivet till kyrkorummet på grund av att det 

vanligtvis är där man ser Jesus på korset? Eller finns det en annan förklaring?  

     Anna svarar ingenting på Sacrament of the last supper medan Fabian svarar Jesus. Emma 

hinner återigen få fram flera reaktioner: Samfund, bedjande, tillit, Gud, Jesus, sekt. Hon 

förklarar senare att hon inte ser något vackert i bilden utan tycker att den är obehaglig och 

hjärntvättande. Hon menar att eftersom alla har likadana kläder ger bilden ett sektliknande 

intryck och hon berättar att hon kommer att tänka på en dokumentärfilm hon sett, där man 

bara fick se ledaren.  

     De ickereligiösa respondenterna har här väldigt spridda associationer; Kalle svarar kort 

och koncist måltid och Lotta snarlikt med sista måltiden. Clara svarar jag vakar över er och 

Mia svarar med en hel mening; Nattvarden på ett torg ovanför molnen där endast Jesus 

ansikte syns, var är de andra? Hon uppger också att hon känner oro när hon ser bilden. Att 

lärjungarnas ansikten inte syns skulle enligt min uppfattning kunna vara orsaken till 

oroskänslan. Den mest avvikande associationen till denna bild står Pelle för. Han svarar 

vatten, berg, simma, bada vilket visar att han inte associerar till varken Jesus eller den sista 

måltiden som de andra gör. Senare får jag reda på att Pelle är prästson och alltså har en starkt 

präglad kristen uppfostran, men själv ser han sig som ateist. Han är negativt inställd till 
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religion överhuvudtaget och det är antagligen detta som gör att hans associationer skiljer sig 

från de andra respondenternas. Antagligen har han ett komplex som hör ihop med religionen, 

det skulle kunna grunda sig i att han tidigare har känt sig tvingad in i kristendomen av sin 

familj och det är mycket troligt att det är just därför han tar avstånd helt från religionen nu i 

vuxen ålder. Alice reagerar väldigt starkt på samma bild och hennes association är: Kristna 

jäkla tjafs, jag kommer att ta upp hennes associationer och reaktioner i ett avsnitt för sig 

senare. 

     Nästa bild jag tänker ta upp är den jag kallar Kvinnlig Jesus. Bland de religiösa 

respondenterna har jag fått skilda svar här, Fabian svarar orolig förväntan, Emma svarar 

Kvinna, vackert, Jesus, lidelse, passion medan Anna här har ett bortfall. Möjligen kan det 

vara en blockering från föregående bild där hon har svarat död. Anna har många bortfall utan 

att kunna förklara dem, hon säger att hon inte har sett de aktuella bilderna, att hon måste ha 

missat dem.  

     De icke religiösa är enade om att det är en kvinnlig Jesus vi ser, förutom Kalle som svarar 

falskhet, Alice som svarar konst, taggtråd, konst och Lotta som svarar Ebba Grön. Lotta 

förklarar senare att hon såg ett skivomslag framför sig när hon såg bilden och Alice kommer 

jag att gå in närmare på under nästa rubrik. Mia går lite längre i sina associationer och 

skriver; Kvinnlig Jesus, varför, fast i sin taggtråd, jag greppar inte känslan, obehag men inte 

så starkt. Det är mycket möjligt att obehagskänslan hos Mia hänger kvar från de båda 

föregående bilderna där hon har uppgett att hon känner obehag, om så är fallet har vi här att 

göra med en förskjutning vilket jag tar upp under nästa rubrik.  

     Pelle svarar Kvinna som poserar likt Jesus och frångår alltså inte de andras associationer 

på den här bilden, till skillnad från de andra religiösa bilderna. Det skulle kunna bero på att 

det inte är en traditionell religiös bild och att han därför inte reagerar på samma sätt när han 

ser den som han gör när han ser de andra. För mig var det ingen självklarhet att flera av 

respondenterna skulle koppla bilden till Jesus, den enda likheten egentligen är törnekronan. 

Kvinnan står med armarna runt kroppen som om hon skyler sig eller har intagit 

försvarsställning, och inget kors syns i bakgrunden. När jag föreställer mig Jesus så ser jag en 

varm och öppen famn, kvinnan utstrålar det motsatta. Kalle och Fabian har svarat falskhet 

respektive orolig förväntan, jag kan tänka mig att det är den mörka bakgrunden tillsammans 

med den nakna kvinnan i försvarsställning som associeras till falskhet, när man ser bilden en 

kort stund kan även kvinnans blick se lite lömsk ut. Men jag kan även se vad Fabian menar, 
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försvarsställningen skulle kunna tyda på oro samtidigt som han kanske ser en kvinnlig 

version av Jesus som de andra men tänker lite längre. Den oroliga förväntan skulle kunna 

komma ifrån att hon vet om att hon är på väg att korsfästas, vilket gör henne orolig men 

samtidigt förväntansfull eftersom hon isåfall offrar sig för människornas skull. 

     Kvinnlig Jesus följer med till nästa rubrik där kvarhängande känslor kommer att 

diskuteras. 

FÖRSKJUTNINGAR 

Att en känsla hänger kvar från tidigare bilder kan bero på att bilden framkallar en så stark 

känsla att man inte hinner skaka av sig den innan nästa bild kommer. I Mias fall börjar 

obehaget redan när hon ser Marilyn av Ohlson Wallin. Där skriver hon obehag, äckel, 

kvinnlig heroinist, tragiskt, mediatvång – sorg. Helhetsintrycket av denna bild är negativt och 

hon uppger att hon känner både obehag och sorg, om det tragiska är den kvinnliga heroinisten 

eller mediatvånget kan jag bara spekulera i, min gissning är att det gäller båda alternativen. 

Nästa bild, The visage of war, föreställer en dödskalle och även här känner Mia obehag och 

associerar till oändlig ondska. När två bilder som upplevs så pass obehagliga kommer efter 

varandra, och betraktaren inte hinner bearbeta de obehagliga reaktionerna, är det begripligt 

om känslan hänger kvar även på nästföljande bild. Jung kallar detta för 

sensibiliseringseffekten av en kvardröjande emotion och förklarar det så här: 
Om ett kritiskt stimulusord har väckt en kvardröjande emotionell reaktion, och om nästa kritiska 

stimulusord råkar dyka upp inom ramen för den kvardröjande reaktionen, tenderar det att 

frambringa en större effekt än man kunde ha väntat om det hade förekommit i en serie likgiltiga 

associationer.75 

 Jung har visat att om ett stimulusord i associationstestet är kritiskt så blir nästföljande 

associationer störda på grund av efterverkningar av reaktionen.76 Att Mia har svårt att greppa 

känslan kan bero på att den egentligen inte hör ihop med Kvinnlig Jesus, utan att det är en 

efterverkning från först Marilyn och sedan The visage of war där det ser ut som att 

obehagskänslan har eskalerat eftersom hon associerar till oändlig ondska.  

     The visage of war har av de flesta upplevts som obehaglig vilket associationerna visar: 

illamående, läskig, obehag, skrämmande, satan, sorg, ilska, död/döden, jordens undergång, 

öken och mörker.  Jag upptäcker ännu en förskjutning från bilden innan när jag tittar på 

                                                 
75 Jung 1994: 123 
76 Jung 1994: 122- 123 
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Claras associationer. Reaktionen på Marilyn är kort och gott trasig och på The visage of war 

skriver hon död av droger. Det är möjligt att hon associerar själva motivet till droger, det är 

en mystisk och nästan hallucinatorisk bild, men det känns mer naturligt att drogassociationen 

kommer ifrån bilden innan. Hennes reaktion avviker från de andra respondenternas, ingen 

annan har kopplat ihop bilden med droger, vilket förstärker min känsla av att det i Claras fall 

handlar om en förskjutning.  

    Under följande rubrik diskuteras mer om förskjutningar samt hur man kan koppla 

reaktioner till komplex. 

MAKTKOMPLEX, AVSTÅNDSTAGANDE ELLER SKUGGPROJEKTION 

Ett annat exempel på förskjutning hittar jag hos Alice. På Duva har hon svarat fjanterier 

vilket för mig kändes märkligt eftersom hennes reaktion skiljer sig märkbart från de andra 

respondenternas reaktioner som främst handlar om frihet och fred, vilket ledde till att jag 

började fundera på om det kunde handla om en förskjutning. Föregående bild är Christ of 

Saint John of the Cross som jag tog upp i början, där har Alice bara skrivit Jesus. När jag 

frågar henne om reaktionen säger hon att det inte alls var bilden på kvinnan och duvan som 

var fjantig, det var bilden innan hon menade. Ett klart exempel på förskjutning.  

När jag går igenom hennes associationer till de andra bilderna visar det sig att hon utrycker 

samma känsla på Sacrament of the last supper där hon svarar kristna jäkla tjafs, båda 

bilderna är vanliga motiv inom kristendomen; Jesus på korset och Den sista måltiden. Har 

Alice möjligtvis ett komplex gällande Jesus, Gud eller Kristendomen? När jag frågar henne 

om associationen till Sacrament of the last supper svarar hon: 
En till sådan här bild?! Och så vill de säkert få till att det är Gud som står och vakar! 

Hon är märkbart irriterad och jag kan inte låta bli att fråga henne varför hon är så fientligt 

inställd till dessa bilder och hur hon ser på religion, hon har kryssat i att hon inte uppfattar sig 

som religiös. Jag får en lång förklaring där hon berättar att hon bara tror på sig själv, att hon 

var troende när hon var liten men efter att en närstående hamnat i ett missbruk och börjat bete 

sig illa mot sin fru så tappade hon tron. Hon blir upprörd och jag anar att hon har många 

jobbiga minnen från den tiden. Jag citerar hennes svar: 
Hur kan Gud finnas om han låter någon göra någon annan så illa?! 

Hon säger att hon nu är ateist och poängterar igen att hon bara tror på sig själv.  

När jag går tillbaka till Kvinnlig Jesus ser jag att hennes associationer skiljer sig från de 

andras även där. När vi efteråt sitter och tittar på bilderna ser hon att det är en kvinnlig 
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version av Jesus, men illustrerad som ett konstverk. Associationerna som kom fram i testet 

var konst, taggtråd, konst. Då reflekterade hon inte över att det skulle vara en kvinnlig Jesus, 

eller var det hennes omedvetna som hindrade henne? Istället ser hon taggtråden och upprepar 

ordet konst vilket känns lite märkligt.  

     En annan association som väckte mitt intresse var den som kom när hon såg Modern. De 

andra respondenterna har bland annat svarat drottning, skådespel, teater, spöken, familj, 

kärlek och avsked. Alice frångår deras reaktioner även här när hon istället svarar 

mansdominans.  
Tre karlar som sitter och så får hon stå upp! Många män, pojkar, som stirrar ut henne. Den 

kändes hotfull, mot henne (Alice). 

Varför Alice ser kvinnan i bilden som underlägsen kan hon inte förklara, men det är den 

känslan hon får. Här skulle det kunna vara fråga om en skuggprojektion. Skuggan är, som jag 

tidigare berättat, en del av personligheten som man inte vill kännas vid och en 

skuggprojektion är när man projicerar ut sina egna negativa egenskaper på någon annan. De 

som träffar Alice ser henne antagligen inte alls som underlägsen, snarare en glad och sprallig 

kvinna som verkar väldigt självsäker. Men det är ju sin persona hon visar upp för omvärlden, 

bakom masken kanske hon inte är så självsäker som hon ser ut. Det kan vara så att hon 

egentligen är lite osäker när hon befinner sig bland män. Men den sidan av henne passar inte 

ihop med den bild som hon vill förmedla till omgivningen, och därför trängs den bort. När 

hon nu ser denna bild med en kvinna och tre män projicerar hon sin egen skugga på kvinnan, 

vilket leder till att hon ser en helt annan innebörd i bilden än de andra respondenterna. En 

annan möjlighet är att alla hennes felassociationer har med samma komplex att göra, jag 

funderar på om det har att göra med ett maktkomplex.  

     Både Pelle och Alice reagerar på bilderna med religiösa motiv, även om det visar sig på 

olika sätt, och båda uppger sig vara ateister. Religion i sig kan uppfattas som en maktfaktor 

och Alice reagerar med starka negativa känslor på dessa bilder, vilket skulle kunna tyda på en 

känsla av maklöshet som aktiverar maktkomplexet. Att hon dessutom ser mansdominans i en 

bild som egentligen har med en mors avsked att göra skulle kunna betyda att hon även känner 

sig maktlös eller underlägen i relation till män och att den bilden aktiverar samma komplex.  

     När det gäller Pelle är det inte starka negativa känslor som väcker min uppmärksamhet, 

det är att han ser sådant som egentligen inte finns i bilden, insidan av en kyrka på Christ of 

Saint John of the cross, eller inte ser vad som finns. I det senare fallet tänker jag på 

Sacrament of the last supper där han inte reflekterar över varken Jesus, lärjungar eller måltid 
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som de andra respondenterna utan istället svarar vatten, berg, simma, bada. Han bortser helt 

från det religiösa i motivet och ser bara det som finns i bakgrunden. Han verkar helt enkelt 

tränga bort den religiösa delen av bilden. Att han är prästson, precis som Jung, kan ha 

betydelse här. Han är uppfostrad i en kristen miljö men har själv tagit avstånd från religionen 

och kallar sig ateist. Möjligtvis har han känt sig lite påtvingad kristendomen vilket mycket 

väl kan vara orsaken till detta avstånd, och även orsaken till ett eventuellt maktkomplex som 

väcks när han ser bilderna som har med religion att göra. Nu vet inte jag hur Pelles relation 

med fadern ser ut, men som präst är man en auktoritär person åtminstone i kyrkan och det är 

möjligt att komplexet rör fadern som präst också, men det är bara spekulationer från min sida 

eftersom jag inte har diskuterat detta med Pelle.  

    Att de båda ateisterna reagerar på samma bilder känns inte konstigt alls, om man funderar 

över associationerna som ett resultat av ett aktiverat maktkomplex. Alice säger själv att hon 

har tappat tron på grund av händelser hon har i bagaget och jag tolkar det hon säger som att 

hon tycker att gud/ Jesus är hemsk eftersom han låter en människa göra någon annan så illa 

som personen hon pratar om har gjort. Det är då lättare att bara slå fast att han inte finns alls 

än att han skulle tillåta något sådant. 

      Nils G. Holm pratar om det inre symboliska tänkandet som en del i en 

överlevnadsstrategi, detta tänkande utvecklas hela tiden och när vi tolkar berättelser, bilder 

osv. tillskriver vi dem betydelser och mening. 

     Det är det Alice gör här, hon lägger in en mening i bilden som ingen av de andra 

respondenterna ser. Kanske är hennes fientlighet mot religionen en överlevnadsstrategi? Hon 

vill helt enkelt inte tro att Gud kan låta människor behandla varandra illa och därför vägrar 

hon tro att Gud finns överhuvudtaget, det är lättare att tappa tron på något man inte vet 

existerar än att tappa tron på mänskligheten. 

     När det gäller Pelle så plockar han bort och lägger till saker i bilderna vilket också gör att 

meningen i bilden förändras, Eftersom Jesus och lärjungarna för honom inte ens existerar när 

han ser Dalís tolkning av den sista måltiden så blir bilden en helt annan för honom än den är 

för de andra respondenterna. Han gör samma sak med en annan bild som inte innehåller något 

religiöst motiv överhuvudtaget. Det är Allegorie de soie det handlar om. Där svarar 

respondenterna bl.a. sommar, konstnär, vacker och fjärilar. Pelles association blir påskägg. I 

denna ickereligiösa bild lägger han själv alltså in ett motiv från en religiös högtid: påskägget. 

Detta tillsammans med felassociationerna i de religiösa bilderna kan tyda på en undertryckt 
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religiositet som även den kan vara anledningen till ett aktiverat maktkomplex om han nu ser 

religionen som en maktfaktor. 

     Inom Alice verkar det finnas en stark konflikt mellan den inre verkligheten och den yttre, i 

den yttre finns människorna som betyder mycket för henne och det har visat sig att en av dem 

inte behandlar andra närstående på ett bra sätt, alltså så som hennes inre verklighet skulle 

önska. Ett problem jag ser här är att hon genom sin fientlighet mot religionen går miste om 

vissa av dessa symboler som skulle kunna hjälpa henne att hantera detta.   

     Bergstrand förklarar symbolen på samma sätt som Jung förklarar självet; en medlare. 

Denna medlare ska skapa harmoni mellan medvetet respektive omedvetet, men för Alice som 

får så starka negativa associationer av de religiösa bilderna blir effekten den motsatta.  

     Det är dock inte bara de religiösa bilderna som upprör Alice, hon följer därför med till 

nästa rubrik där samhällets bild av dagens kroppsideal kommer att diskuteras. 

SÅRBARHET, SJUKA IDEAL OCH HYENOR 

Anorexi har jag medvetet valt ut för att få starka reaktioner, samma sak med Marilyn, så 

associationerna kring dem kommer inte som någon överraskning. På Anorexi skriver Alice 

nakna, bleka, magra, olust. Hon känner olust kring bilden vilket inte förvånar mig, flera av 

respondenterna känner obehag och reagerar starkt på denna bild.  
Jag blir äcklad! Alla knäpper kort och de ser sjuka ut. Modeindustrin är sjuk! (Alice) 

Att modeindustrin och dagens kroppsideal inte riktigt är som de ska verkar vara en 

uppfattning som respondenterna har gemensamt. 

     Anorexi har väckt starka känslor hos de flesta av mina respondenter, ändå skiljer sig 

associationerna från varandra i känslotonen. Exempel på associationer på är; svält, anorexia, 

ideal, den sjuka bild av kroppsidealet som samhället har idag, modeindustrin överdriven, 

magert, catwalk och sårbarhet. Orden svält, ideal och modeindustri förekommer hos flera av 

respondenterna, den som utmärker sig här är Fabian som ser sårbarheten hos de magra 

människorna på catwalken istället för det sjuka kroppsidealet som de andra fokuserar på, han 

svarar svält, sårbarhet. Mia fokuserar mer på det som befinner sig runt omkring personerna i 

strålkastarljuset och tycker att bilden är märklig och att publiken är hyenor, hon lägger även 

till känslan obehag till sin association.  

 

Jag hade förväntat mig förskjutningar efter denna bild, jag valde ut den för att jag själv tyckte 

att den var så obehaglig och förväntade mig att känslan skulle hänga kvar. När vi pratade om 
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bilderna efteråt så var det flera som associerade till Hitler och koncentrationsläger när de fick 

se bilden lite längre. Men jag hade fel, ingen visar minsta tillstymmelse till förskjutning när 

vi kommer till Egg born i svarsformulären, istället verkar de ha uppfattat symboliken i bilden 

vilket jag diskuterar under nästa rubrik. 

ALLTINGS BEGYNNELSE 

De flesta av mina respondenter verkar här ha uppfattat symboliken i Egg born, 

associationerna handlar om liv och glädje och förskjutningar från bilden innan syns inte hos 

en enda. I begynnelsen, Pånyttfödd, vackert, födelse, livets början, värme, glädje och liv är 

svar som jag får på denna bild, vilka stämmer väl överens med Coopers olika exempel på vad 

ägget symboliserar. Andra associationer är ägg och konst. Mia verkar ha uppfattat fler motiv i 

bilden än just ägget och solen när hon skriver;  
Rymdfarkost, främling som tagit sig över vattnet, morgondis - undrande. 

Det är en väldigt snabb titt respondenterna får och jag tror att merparten har fokuserat på 

ägget och solen, men Mia ser även den lilla båten och människan som tar sig därifrån. Hon 

tänker också på en rymdfarkost vilket får mig att betrakta bilden lite mer noggrant. Det är 

möjligt att hon ser de små byggställningarna på vardera sidan om ägget och att associationen 

kommer därifrån.  

      När vi ändå är inne på symboler tänkte jag här passa på att ta upp Allegorie de soie igen 

som även den innehåller ett ägg, närmare bestämt ett guldägg (guldägget symboliserar solen), 

men den innehåller även fjärilar som det ligger en del symbolik bakom vilket jag har berättat 

i teoriavsnittet. 

SOMMAR OCH FJÄTTRADE FJÄRILAR 

Enligt Jung är fjärilen en symbol för Självet som jag tidigare tog upp, och Självet har också 

med själen att göra. Självet är personlighetens centralpunkt och vad kan vara mer centralt i 

människan än själen? 

     Associationerna till denna bild skiljer sig lite ifrån varandra. Hälften av respondenterna 

skriver helt enkelt ner vad de ser; skuggor, en clown, fjärilar, påskägg och konstnär. 

Ingenting konstigt med dessa associationer, förutom just påskägg som jag redan har 

diskuterat, den färgglada kvinnan i bakgrunden skulle vid en snabb titt kunna uppfattas som 

en clown. Vacker och sommar är andra associationer som dyker upp och som inte heller 
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känns märkliga på något vis, ljuset i bilden gör att den ser somrig ut. Associationerna jag 

reagerar på i denna bild står Mia och Emma för.  
Dalí, symbolik, fjättrade fjärilar, dans – nyfiken. (Mia) 

 
Lycka, vaktande. (Emma) 

Mia blir nyfiken när hon ser bilden, hon vet att det är ett verk av Dalí och hon uppfattar att 

det finns en symbolik. Vilken symbolik utvecklar hon tyvärr inte. Vid första anblicken 

förstod jag inte hennes association fjättrade fjärilar, men när jag studerar bilden ser jag att 

skuggorna tillsammans med linjerna som löper från ägget skapar en illusion där fjärilarna 

faktiskt ser ut att vara fjättrade vid ägget. Nästa association är dans vilket för mig kännas som 

en motsats till ordet fjättrad. Min gissning är att det är just denna motsats hon uppfattar i 

bilden som väcker hennes nyfikenhet. Enligt Orést kan projektioner av Självet yttra sig i 

motstridiga handlingar som för medvetandet blir obegripliga77, detta ter sig tänkvärt, särskilt 

med tanke på att en av Självets symboler är just fjärilen som finns med i bilden. 

 

Emma säger att fjärilarna symboliserar lycka för henne: 
Färgglada, lätta och virvlar runt. (Emma) 

Hon säger också att de verkar vakta ägget, att de har ett uppdrag. Här blir det så tydligt att 

samma bild kan ha flera betydelser, att betydelsen beror på betraktaren. Den väcker inte 

särskilt starka känslor hos respondenterna, de fokuserar inte heller särskilt mycket på 

symboliken om man jämför med den andra bilden som föreställer ett ägg. Men Mia och 

Emma som ändå har skrivit mer utförligt om bilden ser helt olika saker, vilket antagligen har 

att göra med dem själva, de projicerar in sina egna uppfattningar och känslor i den. Emma ser 

fjärilarna som väktare och associerar till lycka medan Mia ser dem som fjättrade offer, 

Kanske känner sig Mia själv lite fjättrad och instängd.  

     Om vi ska tänka på fjärilarna som en symbol för Självet, personlighetens centrum, så ser 

vi att Emmas relation till Självet, enligt min uppfattning, är fri och lycklig och hon ser Självet 

som en väktare.  Mia däremot verkar känna att hon står och stampar, att hon har fastnat på 

vägen, vilket även gäller om vi ska se till den kristna symboliken; utvecklingsstadierna. 

Motsatsen mellan fjättrad och dans i hennes association skulle kunna betyda att hon känner 

sig fjättrad när det gäller en del av livet men dansar igenom en annan del. Om vi tar in deras 

ålder i diskussionen kanske det klarnar. 
                                                 
77 Orést 2009: 215 
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      Emma har kryssat i att hon är 18-25 år och Mia 41-45 år vilket betyder att de antagligen 

är på helt olika nivåer i sin personlighetsutveckling. Emma är ung och har hela livet framför 

sig medan Mia har hunnit få lite mer livserfarenhet. Det är möjligt att Mia hamnat i en slags 

livskris där hon känner att hon står still och inte vet hur hon ska komma vidare, det skulle 

kunna förklara hennes association fjättrad. Att hon samtidigt som fjättrad associerar till dans 

kan tolkas som att hon vill dansa vidare men att något håller henne tillbaka, hon måste göra 

sig av med sina bojor, medvetandegöra sina olika egenskaper, för att kunna dansa fritt. Jung 

pratar om individuation vilket kort handlar om att medvetandegöra omedvetna egenskaper för 

att närma sig självet. 

     Både Emma och Mia kommer att diskuteras mer under nästa rubrik när vi kommer till 

Marilyn. 

RAGGARE, MEDIATVÅNG OCH VÄSTERLÄNDSKT FÖRFALL 

Nästa bild är Ohlson Wallins Marilyn från utställningen Älskade tjackhora. Den har fått lite 

skilda reaktioner och jag har delat in respondenterna i tre olika grupper efter hur man har 

tolkat bilden. Den första gruppen svarar väldigt enkelt på vad det är de ser; övervikt, 

västerländskt förfall, misshandel, raggare och naken. Eftersom det är en naken, lite rund 

kvinna med blåmärken på låren så förvånade inte dessa associationer mig, men en association 

fångade mitt intresse; raggare. Efteråt tog jag upp detta med respondenten som ändå gav en 

förståelig förklaring: 
Jag tänkte på pinuppor, det är lite rockabilly- stil över bilden. Och tyget fick mig att tänka på en 

raggarbil. Pappa hade precis ett sådant där tyg på sätena i sin bil, rött sammet. (Lotta) 

 

I grupp två placerade jag dem som svarade mer utförligt eller visade starka känslor i sina 

associationer. Alice blev väldigt upprörd av Wallins Anorexi och hon blir lika upprörd nu. 

Här har hon skrivit Urs och äcklad, hon tycker att bilden är sjuk och att kvinnan ser sjuk ut 

även hon.  
Skitäcklig. Och utslagen på benen… Sjuk bild. Hon försöker vara sexig men ser bara sjuk ut. 

(Alice) 

 

Emma har svarat kort och koncist med orden kvinna, fetma, porr, misshandel. När vi pratar 

om bilden senare svarar hon mer utförligt, jag citerar: 
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Blåmärken... misshandel… som om hon blir utnyttjad. Sättet hon ligger, helt öppet. Misshandel 

mot sig själv, och på alla plan! Jättesorglig bild. 

 

Hon ser kvinnan på bilden som både offer och förövare vilket gör att hon känner sorg när hon 

ser den. Offer därför att hon blir utnyttjad och misshandlad, med tanke på blåmärkena och 

den nakna posen, och förövare för att hon ser övervikten som en slags misshandel. Hon tar 

upp att dagens samhälle har blivit så kroppsfixerat, det är viktigt att man håller vikten, vilket 

kan leda till missbruk, inte bara av droger utan det kan lika gärna gälla alla de bantningspiller 

som kommit ut på marknaden. Återigen ses motsatser i en och samma bild, av Emma denna 

gång. Orden offer och förövare är två helt motsatta ord som hon sätter som värdering på 

kvinnan. Här skulle det kunna handla om projektioner, möjligtvis en projektion av personan 

och dess skugga. Jag vet att Emma själv är mån om kroppen och tycker att det är viktigt att 

hålla formen, inte på grund av rådande kroppsideal utan för att må bra och det är därifrån 

ordet förövare kommer, eftersom hon säger att hon ser övervikten som en slags misshandel.  

     Mia associerar direkt till en känsla; obehag, hon lägger även till äckel, kvinnlig heroinist, 

tragiskt, mediatvång till sina associationer, och ännu en känsla; sorg. En intressant 

association här är ordet mediatvång, Tyvärr har jag inte kunnat nå Mia och prata om detta 

utan kan bara dra mina egna slutsatser kring den reaktionen, jag antar att hon har 

uppmärksammat tidningen med bilden på Marilyn bredvid kvinnan och att associationen 

kommer därifrån. Nakenhet i media uppfattas ofta som ett tvång, ett tvång för att bli erkänd 

och accepterad i medievärlden. Får man inte ett erkännande på annat sätt kan man vika ut sig, 

så var det på Marilyns Monroes tid och så är det nu. Under nästa rubrik återkommer vi till en 

bild som har diskuterats tidigare, när det gällde förskjutningar. Det är Dalís The visage of 

war. 

DÖD, MÖRKER OCH JORDENS UNDERGÅNG 

The visage of war upplevs obehaglig av de flesta, jag får reaktioner som öken, mörker, 

illamående och död. Jag får även starkare reaktioner som läskig, obehag och död av droger 

som jag tog upp tidigare i avsnittet om förskjutningar. De mest intressanta associationerna 

kommer ifrån Mia, Emma och Alice eftersom deras svar innehåller starka känslor: 
Dalí, mörk, oändlig ondska, står still – obehag. (Mia) 

 
Satan, sorg, ilska, döden, jordens undergång. (Emma) 
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Hjälp! Skrämmande! (Alice) 

 

Eftersom jag inte har kunnat nå Mia för kommentarer så har jag ingen förklaring till hennes 

associationer, men de är ändå inte svåra att förstå sig på. Bilden är mörk och står still, oändlig 

ondska skulle kunna komma ifrån att det aldrig verkar ta slut på dödskallar, i varje hål finns 

en ny och det bara fortsätter. Det är ungefär så Alice förklarar sin reaktion: 
Associerar den till någon skräckfilm. Skitläskig, den tar aldrig slut och ser förtvivlad ut. Vill 

inte se den. (Alice) 

 

Hon vänder bort huvudet och ber mig ta bort den. Hon kan inte komma på vilken skräckfilm 

hon associerar till eller när hon ska ha sett den, men hon säger att det var en riktigt obehaglig 

sådan.  

     Emma förklarar jordens undergång med att allting ser dött och ruttet ut, annars har hon 

inget att säga om bilden.  

Nästa bild jag tänker ta upp är inte obehaglig till synes, men respondenterna associerar friskt 

och Emma reagerar faktiskt även på den med orden jordens undergång. 

FÖRSPILLD TID 

Majoriteten av respondenterna anser att denna bild representerar tid på olika sätt. Fabian har 

helt kort svarat tid. Alice, Emma och Clara har liknande associationer som går ut på att tiden 

går. Förspilld tid svarar Alice och förklarar senare: 
Tid som går åt till ingenting. Vissa dagar på jobbet går man bara av tiden, ingenting 

meningsfullt alls. (Alice) 

Emma är något mer drastisk i sina associationer när hon svarar Tiden snart ute, jordens 

undergång.  
Massa klockor som har slaknat. Snigeln som klockan ligger på är död, allt är dött och uttorkat, 

inget liv runtomkring. Klockorna har stannat på olika klockslag vilket gör att det ännu mer 

känns som en process. 

 

Återigen tycker hon att allt ser torrt ut och påpekar att det nog har lite med färgerna att göra, 

att det är ungefär samma färger i denna bild som i den tidigare Dalí- bilden.  
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Clara svarar tiden flyr vilket inte är lika negativt som svaren jag fått av Alice och Emma, men 

ändå har det lite samma klang. Att hon uttrycker det som att tiden just flyr ger mig en känsla 

av att hon tycker att tiden springer ifrån henne. 

     Andra associationer som uppkommit på just denna bild känns neutrala då flertalet 

uppenbarligen har känt igen bilden och helt enkelt svarat Dalí, klassiker och konst. Mia 

skiljer sig lite från mängden då hon förutom just Dalí även svarar drömsk och leva i närheten 

av stupet, hon lägger till undrande som emotion. Drömsk har jag inga problem att förstå, jag 

tycker själv att bilden ser lite drömsk ut på grund av färger och motiv. Jag kan inte låta bli att 

tänka på uttrycket ”nära tidens rand” när jag läser Mias leva i närheten av stupet, jag vet inte 

om hon kanske har gjort den omvända kopplingen. Jag har tyvärr inte fått någon förklaring på 

den associationen. 

     Något som är säkert är att det har visat sig att alla inte fungerar på samma sätt när de 

associerar till bilderna vilket jag har funderat över. En möjlig orsak till att vissa associationer 

handlar mer om exakt vad som befinner sig på bilden skulle kunna ha att göra med 

personligheten hos respondenten. Därför följer nu ett avsnitt där jag diskuterar vissa av 

respondenternas associationer i relation till typologi.  

 

SKILLNADER I ASSOCIATIONER BEROENDE PÅ PERSONLIGHETSTYP 

En av mina respondenter (Lotta) associerar inte mycket alls till bilderna, utan skriver bara ner 

det som faktiskt finns på bilden. På Salvador Dalí- autosodomised by his own inspiration där 

de flesta har upplevt obehag eller kaos blir svaret: Mustasch. Anorexi har väckt starka känslor 

hos respondenterna, men nämnda respondent svarar kort och gott: Catwalk. Utifrån svaren 

jag får av denna respondent kan jag göra ett antagande om att det är en extravert typ jag har 

att göra med, jag skulle också kunna gissa att det är en förnimmelsetyp. Där de andra ser 

svält, en sjuk syn på kroppsideal och får olustkänslor ser denna person bilden så som den är: 

en catwalk. Att modellerna är bleka, onaturligt magra och i princip nakna ges ingen 

reflektion. 

     Något annat jag har funderat över när det gäller min undersökning och typologin är om 

den psykologiska typen kan påverka hur två personer med samma uppväxt och upplevelser 

associerar kring en och samma bild. Jag har två systrar med i undersökningen, de har växt 

upp tillsammans i samma familj men svaren skiljer sig märkbart från varandra i denna 
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undersökning. Det gäller Alice och Clara. Alice har jag tagit upp i ett eget avsnitt tidigare på 

grund av hennes negativa inställning till religionen. Där framgår det att hennes religionskritik 

grundar sig i att en anhörig hamnat i ett missbruk och börjat göra sina närstående illa, hon tror 

inte att Gud finns för då skulle Han inte tillåta någon att skada en annan människa på det 

viset.  

     Det intressanta är att Clara är den äldre av syskonen och borde alltså även hon ha minnen 

av denne missbrukare, men hennes associationer kring de religiösa bilderna är väldigt 

annorlunda jämfört med systerns. Jag skulle vilja säga att associationerna är varandras 

motsats. Christ of Saint John of the cross är undantaget, där svarar båda två kort och gott 

Jesus. Det visar sig dock att Alice projicerar sin avsky mot Jesus på bilden efter istället där 

hon svarar fjanterier. Clara skriver frihet på denna bild. På Kvinnlig Jesus har Alice en 

upprepning av ord (konst, taggtråd, konst) och reflekterar inte över att det är en kvinnlig 

Jesus, medan Clara svarar kvinnlig avbild av Jesus. Mest intressant av bilderna med religiösa 

motiv är den sista bilden i undersökningen som föreställer Den sista måltiden. Där skriver 

Alice Kristna jäkla tjafs och blir upprörd när jag visar henne bilden igen senare: 
… Och så vill de säkert få till att det är Gud som står och vakar. (Alice) 

Och det är precis vad Clara svarar på bilden; jag vakar över er. Hon antar Guds perspektiv 

när hon skriver jag vakar över er. Något annat jag reagerar över när det gäller systrarna är att 

de flesta andra associationer, de som inte har med religion att göra, är ganska lika varandra. 

Med ett undantag. Jag diskuterade i avsnittet om Alice hennes reaktion på Modern och hittar 

här en motsats till. Hon hade skrivit mansdominans på den vilket tycktes märkligt jämfört 

med de andra respondenternas reaktioner. Vad som är än mer märkligt är att hennes syster här 

svarar drottning, hon anser då att det är kvinnan i bilden som har högre rang än männen 

medan Alice tycker att bilden känns hotfull. Eftersom jag känner båda systrarna väl vet jag att 

deras personligheter skiljer sig från varandra, även om Alice kan framstå som en glad och 

öppen person så vet jag att hon tenderar att fundera och grubbla mycket medan Clara är mer 

lättsam till sinnet. Därför skulle jag kunna anta att deras psyken domineras av olika 

huvudfunktioner. Men jag har inga bevis för detta, jag har inte låtit dem göra ett sådant test 

och därför måste jag hålla sinnet öppet för att det inte är typologin som påverkar skillnaderna 

i svaren. Kanske reagerar de faktiskt bara olika på det religiösa och kanske är det bara Alice 

som får ett maktkomplex aktiverat även när hon ser Modern. Jag har diskuterat detta med 

dem båda under undersökningens gång, men de har själva ingen förklaring på varför de 
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reagerar så olika. De har samma relation till båda föräldrarna, ingen av dem är mer mammas 

eller pappas flicka. Båda två säger också att det är mammans ord som väger tyngst i 

föräldrahemmet. 

     Clara verkar känna sig lugn när hon ser religiösa bilder, jag tänker på Sacrament of the 

last supper där hon skrev Jag vakar över er. Alice däremot blir upprörd eller har 

felassociationer eller förskjutningar på dessa bilder och visar senare tydligt att hon blir 

upprörd när hon får se dem igen. Det är möjligt att de båda systrarna helt enkelt bara har olika 

upplevelser av det religiösa, att Clara möter religionen med en känsla av lugn medan Alice 

känner fruktan eller avsky inför den, vilket visar sig genom hennes negativa associationer. 

DEATH UNKNOWN OCH PICTURE 345 

Dessa två bilder har inte diskuterats i undersökningen. Anledningen till detta är helt enkelt att 

det inte framkommit något oväntat eller känslosamt kring dem. På Death unknown har flera 

av respondenterna svarat sovande man/ karl, andra associationer är trött, morgon, skägg och 

sova. 

     Associationerna på Picture 345 ser ut så här: mormor, äldre kvinna, sorg, änka, blommor, 

frid, lycka, tant och Interflora. Inga konstigheter alls. Återigen kopplar Lotta ihop bilden med 

något hon tidigare sett när hon svarar Interflora, hon sade senare att hon tänkte på en 

Interflora- reklam, det är Lotta som helt enkelt skriver vad hon ser utan att reflektera så 

mycket över det.  

SAMMANFATTNING 

I denna undersökning har jag arbetat med ett forskningsmaterial om perceptioner och 

tolkningar av 14 bilder som jag själv har valt ut utifrån olika orsaker. De viktiga frågorna i 

undersökningen är om skillnader går att utläsa i reaktioner på bilderna beroende på religiös 

tillhörighet, ålder och utbildning samt om det finns tecken på att bilderna aktiverar något i 

respondenternas omedvetna. 

     I inledningsavsnittet förklarar jag hur jag har tänkt kring undersökningen och tar upp ett 

exempel från Jung där han beskriver hur olika vi alla kan associera beroende på vilken 

relation vi har till det vi ser eller hör. Jag berättar även hur jag har fått idén till denna 

undersökning och att det är en visuell studie jag gör. Därefter kommer jag in på syfte och 

frågeställning där jag ställer frågorna som jag ska försöka besvara för att sedan gå vidare till 

ett avsnitt om Tidigare forskning där jag förklarar vad Visual Studies är för något. Därefter 
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följer ett avsnitt där jag presenterar mitt material, först berättar jag lite om Salvador Dalí och 

surrealismen innan jag presenterar mina bilder med en kort beskrivning av varför jag valt ut 

just de bilderna. 

     I nästa avsnitt behandlar jag tillvägagångssätt, jag berättar hur jag har gjort för att få fram 

mitt forskningsmaterial innan jag fortsätter med ett teoriavsnitt. I teoriavsnittet beskriver jag 

vilka teorier jag har använt mig av för att tolka forskningsmaterialet. Jag börjar med den 

analytiska psykologin: Komplexteorin, Arketypteorin och Typologi för att sedan ta upp en del 

kritik mot Jung och hans psykologi. Därefter följer Symboler i bildkonsten och Symbolen som 

medlare innan teoriavsnittet avslutas med Mänskliga reaktioner på det religiösa. Sedan 

kommer jag till bildvisningen där jag börjar med att presentera mina respondenter innan jag 

går över till att diskutera deras reaktioner och associationer utifrån de olika teorierna jag tagit 

upp innan. 

Nu kommer jag till momentet där jag ska besvara frågorna jag har ställt inledningsvis. 

 

• Vilka skillnader kan man se i reaktionerna beroende på om respondenten anser sig 

vara religiös respektive icke religiös?  

Den stora skillnaden visar sig vara att de icke religiösa svara mer sakligt på just de bilder 

som har ett religiöst innehåll, de skriver helt enkelt ner vad de ser. De religiösa svarar 

med mer känsla, det som förvånar mig är den negativa känslotonen som dyker upp i deras 

associationer. Jag hade förväntat mig mer lugn och kärlek från deras sida. De som uppger 

sig vara ateister, Alice och Pelle, har felassociationer av olika slag på de religiösa bilderna 

vilket skulle kunna bero på ett aktiverat maktkomplex eller bortträngd religiositet.  

• Vilka skillnader finns i reaktionerna beroende på ålder och utbildning? 

Enligt min uppfattning hör skillnaderna snarare ihop med personlighet och bakgrund. 

Förutom att Mia som är den av respondenterna som är mest välutbildad har svarat mer 

utförligt på alla bilderna, hon verkar se mer. Om det beror på hennes många år av studier 

eller att hon har läst 2 år på konsthögskola kan jag bara spekulera i, förmodligen båda 

delarna. Mia togs även upp tillsammans med Emma när jag diskuterade Allegorie de soie 

eftersom jag tolkade det som att deras svar hade med personlighetsutveckling att göra. 

Skillnaden jag såg var att Emma som hör till den yngsta åldersgruppen (18- 25) och har 

hela livet framför sig svarade mer lättsamt på den bilden. Mia som hör till en av de äldre 
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grupperna (41- 45) svarade med motstridiga känslor vilket jag tolkade som att hon fastnat 

lite i utvecklingen och inte vet hur hon ska komma vidare. 

•  Hur kan associationerna förstås utifrån den analytiska psykologin? 

Förskjutningar och felassociationer är tecken på att ett komplex aktiveras i det omedvetna. 

Alice uppvisade flera exempel på felassociationer. Hon reagerar med starka negativa känslor 

på de religiösa bilderna vilket jag tolkar som ett aktiverat maktkomplex. Ett tecken på 

förskjutning hittades då hon skrev reaktionen från Christ of Saint John of the cross på 

nästkommande bild. Förskjutningar hittades även hos andra respondenter, både Mia och 

Clara uppvisade en förskjutning från Marilyn till The visage of war i Claras fall och ännu en 

bild framåt i Mias fall till Kvinnlig Jesus.  

Alice association på Modern där hon svarar mansdominans kan mycket väl vara en 

skuggprojektion, annars kan det även där handla om ett aktiverat maktkomplex. Pelle har 

även han haft felassociationer på de religiösa bilderna som kan tolkas som ett maktkomplex 

eller bortträngd religiositet som kommer fram när han ser bilderna. Jag tycker mig därför se 

tydliga tecken på att något har aktiverats i det omedvetna hos flera av mina respondenter som 

kan tolkas och förstås utifrån den analytiska psykologin. 

AVSLUTNING 

Många tankar och funderingar har väckts inom mig och många intressanta diskussioner med 

en del av respondenterna har uppstått under undersökningens gång  

     Jag hade vissa förväntningar när jag startade om reaktioner, förskjutningar och annat som 

inte blev som jag trodde. Jag förväntade mig att vissa bilder skulle väcka starkare känslor än 

de gjorde, men det visar bara att tolkningar och reaktioner ligger hos betraktaren. På samma 

sätt ligger tolkningen av associationerna hos betraktaren: mig.  

     Jag har inte intervjuat alla respondenter utan endast dem som jag har citerat i 

undersökningen, när det gäller de andra har jag fått dra mina egna slutsatser när det har 

behövts utifrån vad jag vet om personerna i fråga. En sak står väldigt klart: en bild kan ha 

otaliga betydelser och kan påverka människor på många olika sätt. Den här undersökningen 

handlar om bilder som jag har valt ut av olika orsaker, vissa av dem för att de innehåller 

symboler, andra för att försöka provocera fram starka känslor och vissa för att jag helt enkelt 

tycker om dem personligen. Det har visat sig att vissa av bilderna kan uppfattas på nästan lika 

många olika sätt som personer som jag visat dem för. Detta har väckt en del funderingar hos 

mig angående hur vi uppfattar det vi ser. Om en bild kan ha så många olika betydelser och 
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kan väcka så många olika känslor hos betraktaren, hur är det då med allting vi ser och 

registrerar dagligen ute på gatorna? Och hur tillförlitligt är egentligen ett vittne på en 

brottsplats? Alla människor utgår hela tiden ifrån sig själva och blir påverkade av 

upplevelser, intressen och psykologisk typ bl.a. Vi som befinner oss ute på gatorna kommer 

inte från samma sociala och kulturella kontext, och vi har inte samma referensramar, vilket 

också påverkar hur vi uppfattar det vi ser. Visual studies är ett viktigt område där det borde 

forskas mer, vi påverkas hela tiden av det vi ser, ibland utan att veta om det och inom vissa 

områden har man kommit på det, men jag tror att vi kan ha mycket att lära även inom 

Religionsvetenskapen med hjälp av visuella studier, särskilt inom området 

Religionspsykologi. Hur påverkas vi egentligen av att betrakta våra religiösa symboler? Är 

det egentligen så konstigt att en del människor upplever religionen skrämmande med tanke på 

att vi kopplar ihop kristendomen med bilden av en man uppspikad på ett kors? Vilka känslor 

väcker det hos våra barn när det är den bilden vi möts av när vi kommer in i en kyrka? Detta 

vore något att forska vidare på.  
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BILAGA 1- ALLMÄN INFORMATION TILL DIG SOM DELTAR I 

BILDVISNINGEN 

 

 

All information som Du lämnar ut i denna studie kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det betyder att Du som person inte kommer att avslöjas.  
Den information Du lämnar kommer att användas i syfte att öka förståelsen för 
vilka uppfattningar som finns om vissa företeelser och för att se om det 
förekommer skillnader i svaren beroende på t.ex. ålder och utbildning. 
 
 
Kvinna (  )   Man (  ) 

 

Ålder:  18-25   26-30   31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61-65   

 ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Var har Du vuxit upp? 

Markera det som stämmer in på dig:  
 

Landsbygd    Brukssamhälle   Mindre stad   Medelstor stad    Storstad  

 (  )  (  )   (  )    (  )   (  ) 

 

http://dx.doi.org/10.1080/14725860500064854
http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345


50 
 

 

Uppfattar du dig religiös?   Ja ( )  Nej ( )  

 

Om ja, vilken 

religion?…………………………………………………………… 

 

Vilken inriktning/vilket 

samfund?………………………………………………... 

 

 

Beskriv kort den/de grundutbildningar du har: 

 

……………………………………………………………………………………

. 

 

……………………………………………………………………………………

. 

 

……………………………………………………………………………………

. 

 

 

Nuvarande yrke? 

…………………………………………………………………. 
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Du kommer nu att få se ett antal bilder i följd, varje bild visas en kort stund 

för att sedan bytas ut mot en tom bild som betyder att du kan börja skriva. 

Skriv dina associationer och emotioner efter varje bild. Använd helst egna 
ord och skriv det som aktualiseras. 

 

 Bild 1 

 

 

 

Bild 2 

 

 

 

Bild 3 

 

 

 

Bild 4 

 

 

 

Bild 5  

 

 

 

Bild 6 

 

 

 

Bild 7 
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Bild 8 

 

 

 

Bild 9 

 

 

 

 

Bild 10 

 

 

 

 

Bild 11 

 

 

 

 

Bild 12 

 

 

 

 

Bild 13 

 

 

 

 

Bild 14 

 
BILAGA 2- ASSOCIATIONSTEST 
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Försöksledaren inleder med följande instruktion: 

 ”Jag kommer nu att läsa upp en lista för dig med ett hundra ord, ett efter ett. Du ska 

svara så snabbt du kan med det första ord du kommer att tänka på. Om det är möjligt ska 

du svara med endast ett ord. Jag ska mäta den tid det tar till du ger ditt svar.” 

Försöksledaren läser upp listan med stimulus-ord och försökspersonen svarar så snabbt han kan 

med det första ord han associerar till. Protokollföraren antecknar svaren och gör en 

kryssmarkering om det föreligger en komplexpåverkan (t.ex. vid fördröjd svarstid, eller 

återupprepning av stimulus-ordet). 

 

II. Återerinringstest 

 

Sedan alla tre personerna i gruppen genomgått associationstestet genomgås listan ytterligare en 

gång för varje person, som nu ska erinra sig vad han associerade till vid den tidigare 

genomgången. De associationer som försökspersonen inte kan komma ihåg, eller som han minns 

fel markeras med ett kryss. 

 

III. Analys 

 

Försöksledaren frågar försökspersonen om han känt någon inre störning eller obehag i något 

skede av experimentet. Om så är fallet markeras dessa ord i listan. Kan försökspersonen ge 

någon förklaring till denna påverkan antecknas även detta. Listan genomgås en sista gång för att 

se om eventuellt ytterligare ”felreaktioner” föreligger. De stimulus-ord och responser som är 

påverkade av ett eventuellt komplex antecknas på en särskild lista. Gruppera felreaktionerna. 

Material som kan tolkas utifrån samma ”komplex” förs samman. En kortfattad beskrivning av 

komplexen skrivs tillsammans. 
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Jungs lista med stimulusord för ordassociationsstudier 1908  

 

    
1. huvud 

2. grön 

3. vatten 

4. sjunga 

5. död 

6. lång 

7. fartyg 

8. betala 

9. fönster 

10. vänlig 

11. bord 

12. fråga 

13. by 

14. kall 

15. stängel 

16. dansa 

17. sjö 

18. sjuk 

19. stolthet 

20. laga mat 

21. bläck 

22. arg 

23. nål 

24. simma 

25. resa 

26. blå 

27. lampa 

28. synda 

29. bröd 

30. rik 

31. träd 

32. sticka 

33. medlidande 

34. gul 

35. berg 

36. dö 

37. salt 

38. ny 

39. sed 

40. be 

41. pengar 

42. dum 

43. häfte 

44. förakta 

45. finger 

46. dyr 

47. fågel 

48. falla 

49. bok 

50. orätt 

51. groda 

52. skilja sig 

53. hunger 

54. vit 
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55. barn 

56. höra upp 

57. blyertspenna 

58. ledsen 

59. plommon 

60. gifta sig 

61. hus 

62. älskad 

63. glas 

64. gräla 

65. päls 

66. stor 

67. rova 

68. måla 

69. del 

70. gammal 

71. blomma 

72. slå 

73. låda 

74. vild 

75. familj 

76. tvätta 

77. ko 

78. något främmande 

79. lycka 

80. ljuga 

81. anständighet 

82. trång 

83. bror 

84. frukta 

85. stork 

86. felaktig 

87. rädsla 

88. kyssa 

89. brud 

90. ren 

91. dörr 

92. välja 

93. hö 

94. nöjd 

95. hån 

96. sova 

97. månad 

98. söt 

99. kvinna 

100. förolämpa 
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