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Abstract 
 
Den här uppsatsen är en kvalitativ studie med hjälp av jungiansk psykologi som fokuserar på 
Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander. Syftet är att studera biskopens skugga. Filmen 
handlar om familjen Ekdahl som domineras av en rik och begåvad änka, Helena, samt hennes 
tre söner. Sonen Oscar dör och hans fru Emelie gifter sig med biskopen. Hennes barn Fanny 
och Alexander följer med henne in i äktenskapet med biskopen. Tillsammans flyttar de till 
biskopens spartanska och stränga hem. Alexander väcker biskopens vrede och skugga genom 
att vägra följa hans regler och ritualer. Biskopen dör eller kanske man kan säga transformeras 
när han genomgår den smärtsamma processen med att möta sin skugga. 
 
Sökord: Jungiansk psykologi, arketyp, filmanalys, Fanny & Alexander, arketyp, skuggan, 
Ingmar Bergman 
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1. Inledning 
 
Ett viktigt arbete för min egen utveckling har varit arbetet med att integrera min egen skugga, 
många gånger smärtsamt men också med en lättnad och en tillströmning av tillförsikt och 
energi. När jag är i kontakt med min egen skugga har jag lättare att veta när jag är indragen i 
andras projektioner. 
 
Jag tror att det främst är i de intima situationerna som vi har möjlighet att identifiera och 
integrera vår skugga, om vi tar möjligheten. Det är här som de starka projektionerna visar sitt 
anlete. I vänskapsrelationer blir vi inte lika indragna emotionellt vilket gör att vi inte blir 
indragna i lika starka projektioner. Det är samma sak på arbetsplatsen, intensiteten i projek-
tionerna är inte lika starka. Många gånger använder vi oss av kunskapen från hur vi förhåller 
oss i arbetsrelationen och vänskapsrelationen som ett mått på att det måste vara vår partner 
som har problemen, inte vi själva. 
 
Skuggan följer mig ständigt. Jag är medveten om att jag inte kan blottlägga hela min skugga 
det är vare sig realistiskt eller hälsosamt. Skuggan kan vägleda i många sammanhang men den 
kan också förblinda. För många av oss är andras skuggor relativt tydliga men min egen kan 
vara dold, för mig själv. 
 
Eftersom jag arbetar med individer och grupper är kunskapen om skuggan ett viktigt instru-
ment för mig. Vi gör smärtsamma saker med varandra i relationer och det är ofta belagt med 
skuld, skam, makt, hopp och förtvivlan. 
 
2. Introduktion av skuggan 
 
Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander är för mig filmen med passion, mystik och 
intensitet. I filmens inledning ser man en av huvudpersonerna, pojken Alexander, betrakta en 
vit staty som blir till liv och hur statyn rör sig i samklang med sin skugga. Enligt jungiansk 
psykologi är det också en strävan hos var och en av oss att vara i kontakt med vår skugga. Jag 
har valt att studera filmen med utgångspunkten skuggan och närmare bestämt biskopens 
skugga, utifrån ett jungianskt psykologiskt perspektiv. 
 
Skuggan är, enligt Erel Shalit, 
 

”Den delen av vårt omedvetna som bland annat består av egenskaper och at-
tityder (både positiva och negativa) som jaget ignorerar eller inte vill kännas 
vid. Ett närmande mellan jaget och skuggan brukar resultera i att energi kan 
frigöras.”1 

 
Skuggan betecknar det som vi fruktar och föraktar och inte riktigt kan eller gärna vill accepte-
ra hos oss själva. Attityden till skuggan är i allmänhet sammanvävd av fördömande, accepte-
rande och av integrerande inslag. Skuggan räknas som en arketyp.2 Vi projicerar ofta skuggan 
på andra och via dem kan vi också komma i kontakt med vår skugga och bearbeta den. 
 
Personer som har lite kunskap om sin egen skugga har stort behov av människor runt sig som 
de kan projicera sin skugga på. Det handlar om en person som har lite kontakt med sina egna 

                                                 
1 Shalit, 2001, s173 
2 Samuels, 1994, s54 
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känslor och upplevelser, en människa med svag självkänsla. Då projiceras gärna oacceptabla 
sidor av personligheten på andra.3 
 
Erel Shalit menar att en person som inte står i kontakt med sin egen skugga är avskuren från 
sig själv. Det är en person som lägger mycket energi på att hålla föreställningen levande om 
hur bra deras prestationer är, inför sig själv och inför andra. För att undvika kunskapen om att 
deras negativa aspekter, skuggan, behöver de ständig bekräftelse på deras goda prestationer. 
Prestationerna är ofta viktiga för personen eftersom deras själ är tom för att ha kontroll över 
hotet om negativ kunskap om sig själv. Att inte ha kontroll gör att det omedvetna, skuggan, 
hotar att ta över. Masken hotar att spricka så att vi inte kan lura oss själva längre. Då tvingas 
vi möta vår inre tomhet. Vi skulle utsättas för våra rädslor och svagheter. Ofta ökar rädslan 
för att förlora masken med tiden för den som inte vill kännas vid sin skugga vilket leder till en 
allt hårdare kamp för att hålla masken. Tankar på dödlighet och svaghet trängs undan istället 
för att jaget och Självet sammanlänkas. Men psyket kan inte helas om inte skuggan introduce-
ras.4 Här börjar för många en psykoterapi, integrering av skuggan. Det medvetna psyket 
behöver acceptera verkligheten, där allt mänskligt och personligt också är sårat, handikappat 
och dödligt. Enligt Jung leder ”insikten om skuggan … till den ödmjukhet vi behöver för att 
erkänna vår ofullkomlighet.”5 Som kan leda till att vi börjar njuta av livet istället för att föra 
en kamp mot livet. 
 
Vårt arbete med det omedvetna alltså går via skuggan.6 Det är via skuggan som vi hittar 
karaktärsdrag och svagheter som vi inte vill kännas vid. Att bli medveten om det omedvetna 
innebär också lidande och problem så snart medvetenheten om det omedvetna kommer, därför 
drar vi oss gärna för det omedvetna och skuggan. Om det räckte med intellektuella insikter 
kanske det skulle vara mindre svårt men att integrera det omedvetna och skuggan i det med-
vetna innebär en integration på flera plan intellektuellt, moraliskt, känslomässigt, andligt och 
det fysiskt. 
 
Hjälten är en vanligt förekommande figur i vårt samhälle. Det är den som går sin egen väg 
med hjälp av råd från omgivningen och hittar skatten. Hjälten representerar också jagets 
förmåga att vända sig inåt och knyta an till Självet, att våga steget ner i skuggans mörker för 
att hämta upp krafter och energier som finns där nere. Det kan t.ex. handla om förlorad känsla 
för andliga och själsliga värden.7 
 
Erel Shalit resonerar utifrån att en människa som inte är i kontakt med sin skugga blir en 
uppblåst person som är på sin vakt för att skydda sig mot att bli genomskådad, av sig själv 
och av andra. En uppblåst människas jag drivs av tron på sin egen överlägsenhet och slår i 
glödande hat ner på sin avspjälkade, projicerade skugga, som är förlagd hos andra.8 Det 
uppblåsta jaget hotas av det uttömda Självet.9 Det uppblåsta jaget hotas av inre svaghet, av att 
tappa kontrollen, att andra ska se att det inte finns något bakom en fasad av kontroll, styrka 
och kanske framgång. Det uppblåsta jagets mask matas med yttre attribut så att det ska hålla 
andra från att ifrågasätta. 
 

                                                 
3 Samuels, 1994, s135 
4 Shalit, 2001, s149 
5 Shalit, 2001, s149 
6 Shalit, 1997, s4 
7 Shalit, 2001, s57 
8 Shalit, 2001, s59 
9 Shalit, 2001, s143ff 
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Vi människor har alltså inte enbart goda och ljusa sidor utan även skuggsidor, mörkare 
karaktärsdrag och personlighetsaspekter. Våra bortträngda, mindervärdiga och skuldtyngda 
innehåll är vi gärna omedvetna om, de väntar på att integreras i medvetandet. Det är ett viktigt 
steg på vägen till självinsikt. De egna skugginnehållen projiceras ofta på andra och bekämpas 
hos andra, även fast vi borde ta itu med dem själva. Medvetandegörandet av skuggan och 
återtagandet av projektionerna är en viktig uppgift för oss. I våra drömmar möter vi ofta 
skuggan i personer av vårt eget kön. Om vi blockerar oss från våra mörka sidor kan de bli 
autonoma komplex. Skuggan ger oss substans, helhet, det gör oss till en människa som alla 
andra.10 
 
Jung menar att skuggan är en levande del av personligheten och vill leva med i någon form. 
Man kan inte bevisa bort den eller med förnuftet göra den ofarlig, vilket påminner oss om vår 
oförmåga. Räkningen måstet förr eller senare betalas, att erkänna att det finns problem som 
inte kan lösas med egna medel. Vi vet väldigt lite om oss själva vilket innebär att mycket 
återstår för det omedvetna.11 Utan skuggan riskerar vi att vara ensidiga.12 
 
Marie-Louise von Franz menar att projektionen av skuggan på andra har en praktisk aspekt 
eftersom den inte bara får mig själv att framstå som bättre än andra utan också framkallar en 
konflikt som synliggör det som annars kan upplevas som oåtkomligt för mig, det ger mig 
möjligheten att lösa konflikten och integrera lösningen. Men det är svårt att använda konflik-
ter på ett sådant konstruktivt sätt. Det är svårt att trappa ner bilden av fienden och anledningen 
till det är att det är svårt att komma åt mekanismerna bakom dem, vår skugga, det räcker inte 
med en intellektuell kunskap. Projektionen är central för individens egen utveckling och för 
samspelet mellan individer eftersom det är en spegling och därmed en nyckel till insikter och 
kunskap. Det möjliggör att våra fantasier och föreställningar når det medvetna.13 
 
Skuggan kan ofta bestå av upplevelser av lättja, lystnad, avund, svartsjuka, behov att hävda 
sig, aggressioner och liknande mindre attraktiva egenskaper. Förställningarna som förläggs på 
andra människor gör att vi kan reta oss på dem eller förlöjliga dem. Det är någon annan är jag 
själv som förtjänar att hatas.14 
 
När andra människor projicerar sina egna positiva eller negativa egenskaper på oss framkallar 
det en viss osäkerhet om vem jag egentligen är, enligt Marie-Louise von Franz.15 Vi kan fråga 
oss själva om det är riktigt att vi har dessa fina eller otrevliga drag som andra påstår. Svårig-
heten ligger i att det nästan alltid finns en gnutta sanning i påståendet annars så får projektio-
nen svårt att fästa. Vi kan felbedöma oss själva. Det krävs en lång mognadsprocess och god 
självkännedom för att en människa ska komma fram till en relativt konstant identitet och en 
måttfull, besinningsfull värdering av oss själva. Värderingen av projektionen behöver också 
prövas t.ex. på en emotionell nivå, det räcker inte med den intellektuella nivån.16 
 
Enligt Marie-Louise von Franz så aktiveras flera relationer mellan en man och en kvinna när 
de blir förälskade.17 Den ena är kärleken själv, en symbol för självet. Den andra är att hans 
egen anima aktiveras och den projiceras på en kvinna. Och förutom dessa så aktiveras kvin-
                                                 
10 Hark, 1997, s212ff 
11 Jung, 1995, s125f 
12 Jung, 1995, s360 
13 Franz, 1990, s37f 
14 Franz, 1990, s37 
15 Franz, 1990, s37 
16 Franz, 1990, s38 
17 Franz, 1990, s103 
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nans animus och projiceras på mannen och så vidare. Marie-Louise von Frans ser det som en 
sexfaldig relation mellan mannen och kvinnan uppstår det är därför den intima relationen blir 
så komplicerad och utmanande.18 Men det är också kärleken som har förmågan att förlösa oss 
från vår självupptagenhet och förmedla en aning av transcendens, lek (det heter ju också 
kär”lek”), det gudomliga och föreningen mellan motsatser bortom den banala vardagen. 
Kärleken speglar vår längtan efter att bli hel liksom vår vilja att nå något evigt och betydan-
de.19 
 
Vi finner projektionen av skuggan i nästan alla laddade emotionella konflikter.20 Och just för 
att situationen är så emotionell är det svårt att uppfatta den egna skuggan. Det är svårt att 
kontrollera emotionella situationer eftersom de gärna upptar hela oss.21 
 
I vårt omedvetna är den inre och den yttre världen åtskilda.22 Det är inte förrän något stör våra 
föreställningar som vi ifrågasätter våra tankar och iakttagelser. 
 
Det finns också ett hatiskt inslag i företeelsen av att förlägga sin skugga på en annan männi-
ska. Det är som projektiler och symboliserar en negativa psykiska energiström som riktas mot 
den andre.23 Att själv blir måltavla för negativa projektion kan vara en fysisk upplevelse, att 
känna ett hat nästan fysiskt. 
 
Den mörka skuggan gömmer sig ofta under någon form av idealism, eftersom idealismen ofta 
döljer sig bakom en rationell auktoritär dogmatism.24 Idealismen har alla svar på vad som är 
rätt och vad som är fel. Skuggan behöver därför något att projiceras på eftersom idealismen är 
fullkomlig. Lögnen uppstår därmed när projektionen av motsatsen förläggs på någon eller 
något annat. 
 
Marie-Louise von Franz menar att människan som inte står för även sin skugga kommer att 
förlägga den i form av projektioner på närstående vilket medför fara och obehagligheter för 
dem.25 Till exempel en präst som i egenskap av sitt ämbete har trycket på sig att vara kristli-
gare eller duktigare i sitt liv än vad som är naturligt för prästen. Om prästen identifierar sig 
med sin sociala roll och förtränger sin skugga faller den som en ond häxklädnad över sina 
barn eller sin fru. Marie-Louise von Franz menar att om man anser att det onda inte hör till 
gudsbilden kommer det att belasta människosjälen.26 
 
2.1 Syfte 
Syftet är att analysera biskopens skugga i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander, den 
kortare versionen av filmen. 
 
2.2 Problemformulering 
I filmen Fanny och Alexander så blir Emelie, en vacker och begåvad kvinna, förälskad i 
biskopen som tröstar henne när hennes man har gått bort. Med in i relationen med biskopen 
tar hon med sina barn Fanny och Alexander. En kamp uppstår mellan Alexander och bisko-

                                                 
18 Franz, 1990, s158 
19 Franz, 1990, s158 
20 Franz, 1990, s31 
21 Franz, 1990, s31 
22 Franz, 1990, s32 
23 Franz, 1990, s34 
24 Franz, 1990, s138 
25 Franz, 1990, s30f 
26 Franz, 1990, s137 
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pen. Biskopen är en man med makt, regler och etik som har en hög ställning inom samhället. 
Uppsatsens syfte är att analysera biskopens skugga. 
 
2.3 Avgränsning 
Det finns mycket intressant att analysera i filmen Fanny och Alexander förutom biskopens 
skugga men det finns inte utrymme för andra analyser i denna uppsats. Och inte ens analysen 
av biskopens skugga kommer att vara fullständig, jag är medveten om att en sådan fullständig 
analys inte existerar. Jag gör en ansats till analys. Det är en kvalitativ studie vilket innebär att 
den inte är generaliserbar utan den är ett subjektivt försök att komma närmare biskopens 
skugga. 
 
2.4 Forskningsmetod och material 
Det är en kvalitativ studie av Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander med syfte att 
studera biskopens skugga. På baksidan av DVD står det att”… filmen tog omvärlden med 
storm. Den har vunnit otaliga priser som Oscar, Golden Globe, Guldbaggar, BAFTA Awards 
och pris på filmfestivalen i Venedig.” Filmens speltid är tre timmar och den är inspelad 1981. 
 
Min metod har varit att se filmen om och om igen innan jag aktivt började min analys, för att 
på det sättet låta mitt eget omedvetna vara med när jag sedan aktivt började analysera bisko-
pens skugga utifrån tolkning av symboler och aktiv imagination (jungianska metoder). När 
jag sedan påbörjade min analys märkte jag att min utgångspunkt hade på ett omedvetet plan 
varit att biskopens skugga manifesterade sig främst i relationen till Emilie. Efter att ha tittat på 
filmen flera gånger insåg jag att skuggan främst manifesterade sig i relationen mellan bisko-
pen och Alexander. 
 
2.5 Teori 
Det är en analys med hjälp av jungiansk psykologi. För ytterligare förklaring om Jungs 
psykologi och specifikt arketyper se under definitioner. 
 
Jung tänkte sig att all film är symboliskt baserat på sina erfarenheter från sitt kliniska arbete 
och menade att symbolen, som är det som filmen förmedlar, är något levande som reflekterar 
person och kultur och vår strävan gentemot Självet.27 
 
2.6 Definitioner 
Arketyperna speglar gemensamma grundmönster och grundstrukturer hos människan. Arke-
typerna är osynliga krafter i vårt omedvetna. De ordnar de själsliga upplevelserna och sorterar 
de omedvetnas bilder och motiv enligt vissa grundmönster. Arketyperna står nära instinkter-
na.28 
 
Arketypteorin bygger på tanken att vi bär med oss ett psykologiskt arv när vi föds, ett kollek-
tivt omedvetet, precis som det fysiologiska arvet fast det inte kan ses med blotta ögat. Arkety-
perna handlar om a) själva arketypen i sig, b) den individuella arketypen och c) den kollektiva 
arketypen.29 Arketypen uttrycker sig ofta via symboler. I sagor, drömmar, filmer, berättelser 
eller inre bilder har symbolerna ett dubbelspråk som ger karaktär och skapar resonans i 
betraktarens/läsarens psyke. I samband med sagotolkning framstår den kollektiva arketypen, 
vilket kan likställas med filmen. Enligt Marie-Louise von Franz är det viktigt att se när man 

                                                 
27 Hauke, 2001, 17f 
28 Hark, 1997, s29 
29 Föreläsning Åke Tilander 
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tolkar en saga (film) att det inte handlar om en individ utan att det sker på en kollektiv nivå i 
sagan (filmen).30 
 
De olika arketyperna träder i funktion i personlighetsutvecklingsprocessen. Vissa är viktiga i 
början av processen och andra kommer in senare under individuationsprocessen. 
 
Jagets arketyp31 är vår självuppfattning, vår självbild, den symbiotiska omedvetna föreningen 
med föräldrarna och det plötsligt självständiga. Den ger oss upplevelsen av att vara separata 
individer. Alla utvecklar ett jag. Från början är hela vår personlighet omedveten, jaget är den 
första delen som stigen upp till ytan från det omedvetna. Det är en långsam successiv process 
och det finns aspekter som kan vara omedvetna långt in i vuxenlivet. 
 
Personan som arketyp32 är en modifierande instans. Den hjälper oss att bli socialt anpassade 
med känslor och reaktioner eftersom den/de kan spela roller (våra teatermasker) som är 
annorlunda än de vi egentligen är. Om vi alltid uttryckte oss utan omskrivningar eller utan att 
linda in våra budskap kan vi hamna i svårigheter i förhållande till andra och till gruppen. Med 
hjälp av vår/våra persona kan vi dölja attraktion, aggression, osäkerhet och mycket annat. Den 
hjälper oss att uttrycka vad vi känner på ett socialt accepterat sätt. Den finns för att underlätta 
samspel och kommunikation hur jag förhåller mig till andra och hur andra förhåller sig till 
mig. Risken med personan kan vara att vi utplånar oss själva för mycket. Det finns omedvet-
na, ointegrerade delar i vår persona. T.ex. att vi inte förmår uttrycka våra känslor när vi bör 
göra det. Eller aggressiva genombrott eller flykt vilket är tecken på att personan inte fungerar. 
Personan uttrycker sig i vår klädnad, våra reaktioner eller den vi beter oss som. Personan är 
den del som ligger ytligast i det omedvetna och det medvetna. 
 
Till skuggan hör allt det bortträngda, mindervärdiga och skuldtyngda, de aspekter hos en 
människa vars kraft hon varit omedveten om och som väntar på att integreras i medvetandet. 
Därför kan man säga att skuggan är både positiv och negativ eftersom integreringen ger 
tillbaka oss vår egen kraft. Att arbeta med att integrera delar av skuggan i medvetandet är ett 
viktigt steg på vägen till självinsikt. Det blir ofta en livsuppgift för varje människa. De egna 
skugginnehållen projiceras ofta på andra och bekämpas hos andra, fast man först och främst 
borde ta itu med dem hos sig själv. Därför är återtagandet av projektionerna en viktig uppgift. 
I våra drömmar möter vi ofta skuggan via personer av vårt eget kön. Om vi blockerar oss från 
våra mörka sidor får vi ofta problem.33 Det är den psykologiska instans inom oss som kan 
aktivera vår aggression vilket är viktigt för vår överlevnad. Den skyddar revir och tar hand om 
oss själva. Den som inte kan försvara sig, hävda sina intressen, går under. Vår skugga kan 
aktiveras när vi hotas av andra, av vilda djur och natur eller andra saker som upplevs som 
hotfulla. Djävulen är en symbol för skuggan. Integreringen består i att ta kontroll över vad 
som ingår i skuggan och att förmå göra det utan att skada andra eller oss själva.34 
 
Anima/Animus som arketyper35 är livsavgörande för fortplantningen. Det representerar det 
kvinnliga och manliga inom oss. De byggs upp via vår personliga samlade erfarenhet av 
motsatt kön. Anima byggs upp med mamma, lärare, skolkamrater och förälskelser. Animus 
börjar med pappa, signifikanta män o.s.v. de har en central roll för personlighetsutvecklingen 

                                                 
30 von Franz (1987) s 
31 Föreläsning Åke Tilander 
32 Föreläsning Åke Tilander 
33 Hark, 1997, s212f 
34 Föreläsning Åke Tilander 
35 Föreläsning Åke Tilander 
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och är en nyckel för individuationsprocessen. Mötet kan först vara skrämmande, hotande, 
aggressiva mot oss. Efter hand när vi börjar integrera får de mer positiva kvalitéer, det är en 
långsam och lång process. 
 
Det är kanske är i samband med förälskelsen då vi projicerar ut vår egen anima/animus på den 
andre. Det kvinnliga hos mannen är anima och det manliga hos kvinnan är animus. Om inte 
förälskelsen fanns kanske aldrig relationen och fortplantningen skulle komma till stånd. 
Animabesatthet, problem med kvinnan på olika sätt, kan uttrycka sig som ett bristande djup i 
förhållandet. Animaproblematik, en ointegrerad anima, kan ladda anima med mystik, det 
fördolda, spänning, det förbjudna och ett ständigt sökande efter en ny kvinna som kan bidra 
till ett medvetandegörande av det omedvetna. Det kan vara svårt att skilja mellan skuggan och 
den negativa animan båda kan upplevas som skrämmande, hotfulla eller fientliga. När anima 
integreras sker en permanent förändring. 
 
Den allgoda moderns arketyp36 för kvinnan existerar för den som har kommit långt i sin 
individuationsprocess. Delar har blivit integrerade med kontroll över sig själv som följd. 
 
Den allvarlige trollkarlens arketyp37 existerar för mannen för han som har kommit långt i sin 
individuationsprocess. Delar har blivit integrerade med kontroll över sig själv som följd. 
 
Självet svarar som arketyp38 mot vårt ideala jag, den perfekta personligheten eller den ideala 
personlighetsutvecklingen. Det är Gud och människans beskrivning av Gud och det gudomli-
ga. Det är Gud inom oss. Den har en central sammanordnande funktion i psyket, kontroll över 
individuationsprocessen. Självet ersätter jaget i processen och det har en medveten handlings-
kraft. Som symbol återfinns den i Buddha, cirkeln, korset d.v.s. allting som representerar 
centralitet. Det är som kungen över sitt land (psyket) men representeras av landets alla delar. 
 
Begreppet projektion har hos Jung en annan innebörd än hos Freud.39 Jung menar att det är ett 
psykologiskt förhållande som kan påvisas nästan överallt i människors vardagsliv, att vi i våra 
föreställningar om andra människor och situationer ofta gör felbedömningar som vi sedan 
måste rätta till. För det mesta antar vi att vi har tagit fel men funderar sällan på varifrån den 
felaktiga föreställningen kommer. Det vi projicerar på andra är ofta en egenskap vi har hos 
oss själva men som vi inte är medvetna om. 
 
Jung definierar projektionen som ett omedvetet förläggande av en subjektiv psykisk omstän-
dighet på ett yttre objekt. Att ingenting alls av det projicerade finns hos objektet förekommer 
sällan, kanske aldrig. Jung talar om en krok hos objektet, på vilken den projicerade hänger 
upp sin projektion som en rock på en klädhängare. På det här sättet projiceras positiva och 
negativa projektioner ut på omgivningen. Vi projicerar vår egen psykologi på medmänniskan. 
 
Komplexen40 är en väg till det omedvetna, enligt Jung. Ett komplex kan uttrycka sig såsom ett 
psykiskt trauma, en emotionell chock eller blockeringar i t.ex. brandomen, som hämmar den 
naturliga psykiska utvecklingen. Vissa personlighetsdrag lever då så att säga sitt eget liv i det 
omedvetna och bildar s.k. komplex. När det inte finns kontakt mellan medvetandet och 
komplexen skapas störningar i själslivet. En upplösning av ett komplex leder till frigörande av 

                                                 
36 Föreläsning Åke Tilander 
37 Föreläsning Åke Tilander 
38 Föreläsning Åke Tilander 
39 Franz, 1990, s13 ff 
40 Hark, 1997, s130f 
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tidigare bunden psykisk energi. Kortfattat kan man därför säga att komplex är bortträngda 
delar av psyket. 
 
2.7 Disposition 
Uppsatsen börjar med att fokusera på skuggan och vad den består av och vårt förhållande till 
skuggan. Sedan kommer ett antal definitioner som är centrala i jungiansk psykologi, så 
uppsatsen ska vara läsbar för alla, utan specifika förkunskaper. Slutligen beskrivs filmer och 
sedan kommer en analys av biskopens skugga, hur den uttrycker sig i filmen. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning. 
 
3. Presentation av filmen Fanny och Alexander 
 
Ei blot til lyst, står det ovanför en teaterscen som visar sig vara en liten dockteater som 
Alexander leker med i sitt rum, han spelar teater. Man följer sedan Alexanders väg genom 
huset där de bor, han letar efter de andra och ropar deras namn utan att få svar. Till slut kryper 
han ner i Farmors säng. Året är 1907. han tittar ut genom fönstret och ser en fattig familj som 
åker med allt sitt bohag på väg någonstans, en sådan kontrast till hur han själv bor. Han 
vandrar vidare och kryper in under ett bord därifrån ser han en staty som får liv, den börjar 
röra på sig, den dansar. Den vita kvinnostatyn har en mörk skugga bakom sig. Det magiska 
bryts av att en av tjänstekvinnorna fyller en tunna med kol och snart kommer Farmor, Fru 
Helena Ekdahl och frågar om han vill spela kort före middagen. 
 
Det är mitt i vintern och Julstök. På den fullsatta ekdahlska teatern är det festföreställning. 
Bakom scenen dukas det till julbord för skådespelarna, och Oscar Ekdahl håller ett tal som rör 
honom djupt om sin kärlek till teatern. 
 
Hemma hos Helena Ekdahl börjar gästerna anlända. Först kommer Isak Jacobi och kort därpå 
kommer nära och kära - sonen Carl med hustru Lydia, sonen Gustav Adolf med hustru Alma 
och barn och sonen Oscar med hustru Emilie och barnen Fanny och Alexander. Det är ett 
storslaget hem som Helena Ekdahl har och det dignande julbordet innehåller allehanda 
läckerheter som kan tänkas serveras vid julen. Även tjänstefolket sitter med vid matbordet. 
 
Alexander är son till Oscar och Emilie. Oscar driver familjen Ekdahls teater i den lilla svens-
ka staden. Oscar är mycket äldre än Emilie. Alexander har också en lillasyster, Fanny. Carl 
har svårt att klara sig utan sin mor och festar gärna med sina universitetskamrater, han är gift 
med Lydia, en utländsk kvinna, en kvinna han tydligt föraktar. Gustav Adolf är direktör och 
affärsman och är översexuell som Helena Ekdahl, (hans mor) säger, han har ett förhållande 
med en av tjänsteflickorna, Maj, som hans fru Alma är medveten om och accepterar. 
 
Helena Ekdahl är en kompetent och drivande änka. Det framgår att hon har en relation med 
Isak, en relation som har pågått mycket länge och som hennes avlidne man var medveten om 
när han levde. Helena Ekdahls översexuelle man (som hon själv uttrycker det skrattandes) 
kom på henne med hennes älskare och efter en första dramatik blev hennes make och Isak de 
bästa av vänner. Juden Isak ses av de andra som en mycket god vän till familjen. 
 
Efter julmiddagen blir det långdans genom huset. I scenerna som utspelas blir det tydligt att 
Oscar inte mår bra, han sätter sig för sig själv och torkar sig för pannan, han ser matt och 
medtagen ut. Det är bara tjänsteflickorna som lägger märke till att han inte mår bra, förutom 
Fru Ekdahl. Helenas hem består av ett överdåd av möbler, saker, färger och mat. 
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Alma och Emilie pustar ut efter julfirandet. Alma påpekar att Gustav Adolf har börjat uppvak-
ta Maj, Emilies barnjungfru. Blir du inte arg? frågar Emilie. Jag tycker det är ganska rart, 
säger Alma. 
 
Under natten och i väntan på julottan sitter Helena och Isak Jacobi och talar om gamla min-
nen. Gustav Adolf och Maj tillbringar natten tillsammans. Han vill trygga hennes framtid 
genom att öppna ett konditori som hon ska förestå. Gustav Adolf hinner sedan också med att 
lyckliggöra sig hos Alma i sängkammaren, innan släkten återsamlas tidigt på morgonen för 
avfärd till julotta. 
 
Teatern ska snart efter jul ha premiär på Hamlet. Oscar ska spela vålnaden. Under en repeti-
tion faller han ihop, och slutet närmar sig snabbt. Alexanders ser hans far falla ner och några 
dagar senare är han död. På dödsbädden säger han ”Nu skulle jag kunna spela vålnaden, 
riktigt bra”. När Alexander till slut vågar sig fram till sängen och tar sin fars hand så dör 
Oscar. Emilie, Alexanders mamma, är utom sig av sorg. Oscar begravs ståtligt i stadens 
domkyrka. Biskopen följer den sörjande änkan, Emilie och viker inte från hennes sida under 
hennes oerhörda sorg efter sin make. 
 
På dödsbädden säger Oscar till Emilie att hon ska ta hand om teatern. Allt ska fortsätta som 
förut. Begravningen blir pampig med biskopen som förrättade begravningen och en stor 
procession följde. Fanny och Alexander ser efter begravningen sin far när han sitter på en stol 
och tittar på sina barn. Han är klädd i vit kostym. 
 
I scen efter scen visas Emilie titta ut i tomma intet, hon är inte närvarande. Biskopen talar till 
henne och ger henne hans uppmärksamhet. Oscars vålnad följer med i scen efter scen, men 
han talar inte, han betraktar som om han betraktade ett skådespel. 
 
Biskopen som står Emilie nära börjar delta i barnens uppfostran. Alexander har hittat på 
historier i skolan, lögner, fantasier om att han har blivit såld till en cirkus. Biskopen talar om 
för honom skillnaden mellan lögn och sanning och varför man ljuger. Man ljuger för att få en 
fördel. Fantasi är något storartat, det är gåva av Gud, och den förvaltas för vår räkning av de 
stora konstnärerna, säger biskopen till Alexander. I samband med detta berättar biskopen och 
Emilie att de ska gifta sig. Samtidigt som biskopen ber för deras välgång, Fanny, Alexander, 
Emilie och biskopen sitter på knä på golvet tillsammans, så ser Alexander hur Oscar, hans far, 
betraktar dem, i samma vita kostym som alltid. 
 
Den lilla familjen ska nu flytta till biskopens rena och spartanska bostad. Denna karga och 
strikta bostad är helt skild från bostaden som Alexander och Fanny har växt upp i. Biskopen 
har varit gift tidigare och haft två döttrar. Mamman och de två döttrarna drunknade i vatten-
draget nedanför det hus de bodde i. Det är i de före detta döttrarnas rum som Alexander och 
Fanny ska bo. Utanför barnens rum är det galler. 
 
Emilie är tyst och låter biskopen föra talan. Biskopen önskar att Emilie och barnen ska 
komma till honom utan ägodelar, vänner och tidigare liv. ”Jag kan avgöra för egen del men 
inte för barnen, kyss mig”, säger hon. Efter kyssen säger hon att hon ska övertala barnen. Hon 
berättar att hon aldrig riktigt känt tidigare, ingenting gjorde riktigt ont eller gjorde henne 
riktigt glad. Jag vet att vi kommer att göra varandra illa men det gör inget. Men jag gråter 
ibland av rädsla. Hon beskriver en passionerad kärlek till biskopen. Hon ger upp allt för 
honom. I scen efter scen ser man biskopen titta intensivt på Emilie då hon tittar bort, som in i 
en egen värld. Det sägs att han är en riktig kvinnokarl, säger Carl efter deras bröllop. 

 12



Efter vigseln är det är middag i biskopsgården. Vid bordet sitter biskopens mor och syster 
Henrietta. Biskopens faster hör också till hushållet, men hon är sängliggande. I fortsättningen 
får ingen lämna bordet utan att ha ätit upp, säger Henrietta. Emilie säger att det är hon som 
bestämmer över barnen. Det är en sak som inte får brytas i det här huset, säger Henrietta, och 
det är respekten för de timliga gåvorna. Jag tycker att vi har fått en tråkig styvfar, säger Fanny 
till Emilie på kvällen. Jag vill inte bo här, säger Alexander. 
 
I biskopsgården kommer pigan Justina till Fanny och Alexander med kvällsmat. Hon talar om 
biskopens två döttrar och biskopinnan som drunknade för 15 år sedan. Alexander hakar på 
och berättar att han har mött de döda. Då avslöjade biskopinnan att hon och hennes barn att 
blivit inlåsta av biskopen. Efter fem dagar utan mat och vatten flydde de ut genom fönstret, 
där de mötte drunkningsdöden. 
 
Justina rapporterar till biskopen om Alexanders historia. I sommarhuset har Helena Ekdahl 
somnat i en gungstol. Hon väcks av den vitklädde Oscar som säger att han är orolig. Biskopen 
håller förhör med Alexander som så småningom erkänner att han har hittat på sin historia. 
Han får välja straff - rottingen, ricinolja eller mörka skrubben. Hur många slag frågar han? 
Tio, säger biskopen. Då väljer jag rottingen, säger Alexander. 
 
Efter de tio slagen ska han be biskopen om förlåtelse. Det gör jag aldrig, säger Alexander. 
Men efter ytterligare ett slag har han ändrat sig. Han ber om förlåtelse. Du förstår väl att jag 
har straffat dig av kärlek, säger biskopen. Ja, svarar Alexander. Men för att få tid till eftertan-
ke bestämmer biskopen att han ska låsas in på vinden. 
 
Emilie är hos Helena och säger att det är svårast för barnen. Hon har bett om skilsmässa, men 
han vägrar. Med lagens hjälp ska han i så fall ta barnen i från henne. Emilie kommer hem och 
befriar Alexander från fängelset på vinden. Du misshandlade Alexander, säger hon till bisko-
pen. Jag bestraffade honom, svarar denne. Kärlekens språk kan vara ganska kärvt. Jag skulle 
kunna döda dig, säger Emilie. Vårt barn ska aldrig födas. Biskopen bestämmer att Emilie från 
och med nu ska hållas inlåst. Varje försök till kontakt med yttervärlden kommer att återverka 
på dina barns välbefinnande. 
 
Regnet silar ner över en skugglik kvinnostaty, en omkullvält barnvagn med en flickdocka 
ligger i regnet. Sommaren har kommit. Inne sitter Helena i sommarbostaden och sover. 
Bredvid henne sitter Oscar han sträcker ut handen och klappar hennes kind, hon vaknar och 
börjar tala. Helena börjar prata med honom som om hon kände hans känslor. Hon är inte alls 
förvånad över att han är där. Oscar oroar sig för Emilie och barnen. Helena berättar om de 
olika rollerna vi har i livet och hur den ena rollen avlöser den andra. Det gäller att inte dra sig 
undan säger hon. Man måste behärska sina roller. Att vara sorgsen var en märklig roll säger 
hon. När hon sörjde Oscar kom känslorna inifrån kroppen och liksom slog sönder verklighe-
ten. Sedan dess har verklighet förblivit trasig. Underligt nog känns det riktigare på det sättet. 
Så jag gör mig ingen möda med att få den hel igen. Jag bryr mig faktiskt ingenting om att 
ingenting stämmer. 
 
Helena får sedan besök i sommarbostaden av Maj som nu väntar barn med Gustav Adolf. Maj 
är orolig för Fanny och Alexander. Hon och Alexander har kommit överens om att skriva, och 
hon har skrivit sju brev, men Alexander bara ett. 
 
Under sommaren kommer också Emilie för att hälsa på hos Helena. Vid det laget är hon 
gravid och djupt olycklig med biskopen. Hon beskriver hur hon ser sina barn plågas, speciellt 
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Alexander. Emilie säger att biskopen är en livsfarlig motståndare som bara väntar på rätta 
ögonblicket för att krossa Alexander och att Alexander inte förstår hur farlig han är. Biskopen 
vägrar ge Emilie skilsmässa och försöker hon kommer han ta barnen från henne. Emilie säger 
att hon är instängd och hon kan inte längre andas. Hon säger att hon hatar biskopen gränslöst. 
Hon ber Helena att inte säga något om att hon har varit där, till någon. 
 
I biskopsgården finns barnen med biskopen, han mor och syster samt faster och tjänstefolket. 
Pigan Justina berättar att det var värre för de förra barnen, biskopen var värre då. Barnen som 
dog drogs ner av strömvirvlarna. Deras mor försökte rädda dem men dog istället tillsammans 
med dem. De hade klamrat sig fats vid varandra så att de var som en enda stor kropp. Alexan-
der berättar för Justina att han har sett barnens vålnader i huset och att de talat till honom. De 
hade sagt till honom att de försökte fly från biskopen då de drunknade. Biskopen hade låst in 
barnen och frun i barnens rum och där fick de svälta. Justina går genast till biskopen för att 
berätta vad Alexander har sagt. Biskopen kallar till sig barnen. Alexander försöker undkomma 
med att säga att Justina har hittat på. Biskopen får honom att svära på bibeln att han talar 
sanning. Alexander säger till biskopen att han tror att biskopen hatar honom. Biskopen säger 
att han inte hatar honom utan älskar honom men kärleken han hyser till Alexander är inte 
blind eller mjäkig utan stark. Biskopen säger att han är andligen strakare för att han har 
sanningen och rättvisan på sin sida. Så småningom erkänner Alexander. 
 
Biskopen väljer att bestraffa Alexander eftersom han har en svaghet, hans lögner. Livet 
straffar lögner utan hänsyn, säger biskopen. Straffet ska lära honom att älska sanningen, 
menar han. Han får slag av rottingen men vägrar be om förlåtelse vilket gör att han får fler 
slag. Till slut ber han biskopen om förlåtelse för lögnerna. Du förstår väl att jag har straffat 
dig av kärlek säger biskopen. Alexander blir instängd på vinden för att få tid till eftertanke. 
Emilie kommer hem till sin bestraffade son som ligger hopkrupen på vinden, blodig. 
 
Isak åker till biskopen för att träffa biskopen. Biskopen har behov av pengar och har erbjudit 
Isak tidigare att köpa en kista, något som Isak tidigare avböjt eftersom han inte gör affärer 
med kyrkan. Nu har Isak ångrat sig. Under tiden som biskopen och hans syster samtalar så 
springer Isak upp till barnen och säger åt dem att förbereda sig. Biskopen är sugen på pengar-
na och kan inte motstå affären även fast han vet att han blir lurad. Under samtalet med bisko-
pen tittar Isak ständigt ner i golvet. Ge mig pengarna, säger biskopen. Barnen kryper ner i 
kistan som Isak köper. Biskopen får plötsligt ett utbrott på Isak, ditt judesvin säger han, du 
försöker stjäla mina barn. Hans syster säger att det inte går eftersom hon har nyckeln till deras 
rum och rummet är låst. Biskopen springer upp till rummet och Isak faller ner på sina knän 
och skriker. Mycket riktigt så ligger barnen på golvet i sitt rum och Emilie står i rummet när 
biskopen kommer in och säger ”Du rör dem inte”. Nästa scen ser man barnen kliva upp ur 
lådan hemma hos Isak, där allt är magiskt. 
 
Hemma hos Isak finns Aaron och Ismael samt mängder av saker inte minst olika dockor. 
Aaron har en dockteater. Mitt i natten går Alexander upp, han behöver kissa. Han hittar sedan 
inte tillbaka till sitt rum. När han letar efter sitt eget rum möter han sin far. Oscar säger ”Det 
är inte mitt fel att det har gått på tok. Jag kan inte lämna er.” ”Varför kan du inte gå till Gud 
och be honom slå ihjäl biskopen eller är det så att han skiter idig, att han skiter i oss allihop”, 
säger Alexander. ”Du måste vara rädd om människor, Alexander”, säger fadern. 
 
Kvar hos biskopen finns Emilie som inte kan sova. Emilie dricker varm buljong för att sova 
då biskopen frågar henne om han kan få den, han sträcker bedjande sina händer mot henne. 
Hon ger honom buljongen. Biskopen frågan Emilie om hon inte kan förlåta honom. Hon 
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svarar att hon stannar ju hos honom. Biskopen kräver att barnen ska tillbaka. Jag bryr mig inte 
om det som är ohjälpligt jag bryr mig bara om det som är rätt, säger biskopen. Biskopen tittar 
till Elsa, hans sängliggande sjuka faster. Hon tycker att rummet är för mörkt och vill ha ljuset 
närmare sig. 
 
Biskopen säger till Emilie, ”Du påstod en gång att du byter masker oavbrutet, att i slutet visste 
du inte vem du var. Jag har bara en enda mask, den sitter fastbränd i mitt kött. Jag såg mig 
själv som klok, vidsynt, rättvis, jag anade aldrig att någon skulle vara i stånd att hata mig. Jag 
är rädd för Alexander”. I buljongen som biskopen drack fanns sömnpulver, när han vaknar till 
säger Emilie att hon ska lämna honom. Han blir mycket upprörd och säger att han ska förfölja 
henne och hennes barn. Han ber Emilie om hjälp, han kan inte se längre. ”Är du där, jag kan 
inte se dig längre.” 
 
Samtidigt har Alexander ett samtal med Ismael som är inspärrad eftersom de andra är rädda 
för honom. Alexander undrar vem Gud är. Ismael säger att vi kanske inte har några gränser, 
kanske flyter vi genom varandra, storartat och obegränsat. 
 
Han kommer nära Alexander och håller om honom bakifrån och viskar i hans öra. Han 
berättar om biskopens rop ”Min Gud varför har du övergivit mig?” Alexander ber honom 
sluta berätta men Ismael säger att det inte är han som talar, det är Alexander själv, han bara 
förmedlar som en ängel som beskyddar honom. Ismael beskriver biskopen som en ståtlig och 
reslig man med ljust gråsprängt hår, blåögd och ett gossaktigt ansikte. Ismael berättar målan-
de om hur Faster Elsa drar ner ljuset i sitt rum i biskopsbostaden och fattar eld. Hon blir till en 
mänsklig fackla. Samtidigt som scenen visas hörs man en tvärflöjt spela. Hon tar sig in i 
biskopens sängkammare. Biskopen som först sover djupt kunde inte släcka elden som hade 
antänts på honom. Hans underkropp var sönderbränd liksom hans ansikte var förkolnat. Innan 
han dog så ropade han gång på gång att hans plågor var outhärdliga, det är hans mor som hör 
hans klagorop. Biskopen dör till slut. 
 
Emilie föder en dotter, Aurora, och flyttar tillbaka till det Ekdahlska hemmet. Beröva inte 
människorna sina undanflykter då börjar hon slå omkring sig, säger Gustav Adolf i ett tal till 
familjen där de alla är samlade för att hytta Aurora och hans egen nyfödda dotter som han fått 
tillsammans med Maj. Men de måste vara begripliga. Världen och verkligheten ska vara 
fattbar så att vi med gott samvete kan klaga över enformigheten. Konsten behöver vi. Världen 
är en rövarkula. Förgiftningen drabbar oss alla, ingen går fri. Vi behöver glädja oss åt den lilla 
världen, säger han. Kvinnan är den som härskar över alltsammans. 
 
I sista scenen ses Alexander i vit nattskjorta och röda tofflor. Biskopen kommer bakifrån och 
får honom att ramla omkull. Biskopen vänder sig om och säger ”Mig slipper du inte”. Samti-
digt pratar Emilie med Helena och presenterar ett nytt teaterstycke, ett drömspel av August 
Strindberg, ”Allt kan ske allt är sannolikt och möjligt”. 
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4. Tolkning 
 
”Ei blot til lyst” som det står ovanför teaterscenen betyder översatt att filmen inte enbart ska 
ses som underhållning. Filmen har ett budskap som den vill förmedla, den vill också utmana 
betraktaren. Eftersom det är en teaterscen som visas kan det handla om att ifrågasätta våra 
roller, masker och interaktion. 
 
Masker kan ses som uttryck för övernaturliga makter. Den som tar på sig en mask upplever 
sig ofta vara förvandlad i sitt inre och antar maskens egenskaper under den tid den bärs. De 
ses alltså inte bara som ansiktsförklädnader utan också som självständiga föremål som medel 
för att identifiera sig med något annat eller övernaturligt.41 
 
En teaterscen kan ses som livets scen, där våra liv utspelar sig och där vi kommunicerar med 
varandra på olika nivåer, verbalt och icke-verbalt. I Grekland uppfördes varje år i antikens 
Aten de gamla tragedierna under Dionysoskarnevalen, ur detta växte den västerländska 
teatern fram.42 Här dramatiserades myter och hjältesagor som urtyper för grundläggande 
mänskliga konflikter. Skådespelarna bestod till en början enbart av män. För att markera 
skillnaden mellan olika roller använde de masker. 
 
Många av namnen på karaktärerna i Bergmans uppsättningar återkommer och genom att 
förtydliga betydelsen av aktörernas namn så kan vi finna en hel del information om rollens 
karaktär. T.ex. Vergérus (biskopens efternamn) stod ofta för en auktoritär figur som represen-
terade det rationella.43 Det stämmer ganska bra med den rollfigur som biskopen spelar. 
Edvard (biskopens förnamn) betyder väktare, här skulle man kunna se honom som sanningens 
och det rationellas väktare. Alexander betyder, mannens försvarare, vilket är intressant med 
tanke på att det är han som exponerar biskopens brist på helhet, att biskopen inte är i kontakt 
med sin skugga, på det sättet försvarar han mannen. Oscar betyder gudaspjut. Helena betyder 
fackla eller den lysande. Ismael betyder Gud hör.44 
 
Ordet präst och biskop kan härledas till församlingens äldste liksom den som tjänar försam-
lingen.45 Kyrkan ses ofta som en inrättning som är till för att stötta människan. Om den väl 
har varit det är det många skilda meningar om. 
 
Helenas hus är stort och rikt på saker och upplevelser, här finns det goda och utrymme för 
fantasi men det hotfulla mörka, finns utanför fönstret. Alexander betraktar genom fönstret hur 
de mindre bemedlade tvingas flytta under bister vinter. Ett hus kan ofta representera männi-
skan själv och det som händer där händer också inom oss. Vi är så att säga själva huset.46 
Alexander är en del av Helenas hus, det kvinnliga, här finns värmen men utanför råder bister 
vinter och fattigdom. Biskopen är inte en del av Helenas hus. 
 
Alexander betraktar den kvinnliga statyn i Helenas hus som får liv, den är integrerad med sin 
skugga. Den vita statyn rör sig som livet ständigt rör sig, i livets dans, och den rör sig i 
samklang med sin skugga. Statyn är en avbildning av människan, en representant som är 
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tidlös. Arketyperna är tidlösa, genom alla tider så har människan strävat efter integrering av 
skuggan för att få ro och känslan av att bli hel. 
 
Helena har en relation med Isak. I den relationen är det Helena som tar plats och utrymme och 
Isak som anpassar sig d.v.s. Helena sätter gränserna och råder. Isak accepterar och respekterar 
Helenas olika roller, han har inget uttryckt behov av att kontrollera henne. Filmen beskriver 
sin utgångspunkt, kulturen som är sprungen från den visa och jordiga Modern, Helena. 
Kulturen har som jag tolkar det alltså ett ursprung i matriarkatet, såsom Enuma Elish, enligt 
Fromm.47 Det är en babylonisk myt där världen styrs av Tiamat, den stora modern, som 
härskare över universum, innan mannen tar över. Enligt Bachofen48, som Fromm beskriver 
det i hans bok, så kännetecknas den matriarkaliska kulturen av att tyngdpunkten vilar på 
blodsbanden (moderns oomtvistliga egenskap av förälder), på jordens band och på ett passivt 
accepterande av alla naturliga fenomen. Här är alla människor lika eftersom de alla är sin 
mors barn, moder jords barn. Meningen med livet är människans lycka, det finns ingenting 
viktigare och mer värdigt än den mänskliga existensen och livet. Mycket av det som Helena 
förmedlar via sitt hus, sitt själv, och via det hon uttrycker. 
 
Helenas son Oscar är biskopens motsats vilket blir tydligt i och med hans vita klädsel (kon-
trast med biskopens svarta). Det svarta, liksom det vita står för det absoluta. Det är fullständig 
omedvetenhet. Den lovar om den kommande uppståndelsen då den via grått ska ljusna till 
vitt.49Oscar håller ett känslomässigt tal om sin kärlek till teatern, om maskerna och rollerna 
som vi har. Oscar dör, vilket kan tolkas som att han finns i det omedvetna. Eftersom den här 
tolkningen utgår från biskopen kan man säga att Oscar finns i biskopens omedvetna en manlig 
aspekt av honom själv som han inte kommer i kontakt med. Oscar representerar alltså en del 
av det som biskopen inte är i kontakt med och för att komma i kontakt med det behöver 
biskopen integrera sin skugga. Helena är Oscars mor, den världen han är sprungen ur. 
 
Hos Helena är alla välkomna sura som glada, tjänstefolk som vänner, det finns så att det 
räcker för alla. Det dignande julbordet representerar ofta i vår kultur kärlek, glädje och 
accepterande.50 Hon accepterar de mindre bra sidorna som människor har, eftersom hon 
accepterar sina egna mindre bra sidor. Hon är en integrerad kvinna som är medveten om sin 
skugga och sina olika roller. Hos Helena är människorna levande. Hos Helena är människorna 
klädda i färger, skratten är högljudda, leenden finns på plats, här är även den sura tjänstekvin-
nan härlig, det finns inget hotfullt eller farligt hos henne. Det är själfullt. 
 
Oscars död inleder en svår tid för Alexander, Fanny och Emelie, livet blir dött och otillgäng-
ligt. Kärnfamiljen har gått sönder. För att fortsätta analysen med utgångspunkt från att berät-
telsen har sitt ursprung från den stora modern så beskriver Oscars död och biskopens inträde 
hur mannen och det manliga tar över. Vi ser i scenen hur Emelie, Alexander och Fanny 
lämnar Helenas hus för att bege sig till biskopens hus. Biskopen har nu gift sig med Emelie. 
 
Men för att backa (och förekomma historien på en och samma gång) till vad som sker när 
Oscar dör. Det är under föreställningen Hamlet som Oscar faller ihop, där Oscar ska spela 
vålnaden. Berättelsen om Hamlet är i all korthet att Kungen, Hamlets far blir mördad av sin 
bror som sedan gifter sig med hans mor, då låtsas Hamlet bli galen och planerar sin hämnd. 
Hamlets syster blir galen av sorgen och dränker sig. Det finns många likheter till filmen här. 
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Alexanders far dör ”mördad” av den elake brodern, biskopen. (Biskopens förra fru blir galen 
och drunknar tillsammans med sina barn.) Biskopen gifter sig med hans mor samt Alexander 
planerar sin hämnd, som uttrycks senare i filmen tillsammans med Ismael, biskopen förtärs 
till döds av elden. I Marion Woodmans bok den sovande bruden beskrivs Macbeth, ett annat 
drama av Shakespeare.51 Där låter hon Lady Macbeth och Macbeth representera den kvinnli-
ga respektive manliga principen. I Fanny och Alexander skulle vi kunna tolka Hamlet som en 
beskrivning av huvudpersonernas roller. Emelie som det omedvetet ointegrerade kvinnliga 
som därmed inte förstår biskopens ondhet och Alexander som Hamlet som planerar sin 
hämnd på biskopen. Biskopen står för det omedvetet manliga. Vare sig det kvinnliga eller det 
manliga har fäste i verkligheten vilket blir en ond cirkel. 
 
Biskopen i sin manlighet betonar perfektionism, regler och specialisering såsom vår patriarka-
la kultur gärna gör.52 På en medveten nivå strävar han efter mer men inom ramen för hans 
ställning och roll. Bakom hans strävan finns desillusion och skräck eftersom utanför rutiner 
och regler kan han inte längre kontrollera vare sig själv eller omgivningen. Därför är det så 
viktigt för honom att straffa Alexander när han inte håller sig inom de ramar biskopen har satt 
upp. 
 
Vid Oscars dödsbädd vågar sig till slut Alexander fram till sin far, i det ögonblicket han tar 
sin fars hand så dör Oscar. I ett barns fantasi är det inte långsökt att tänka sig att Alexander 
tror att han själv är orsak till att hans fars slutgiltiga död, han bär på skulden. På så sätt blir 
inte skillnaden mellan biskopen och Alexander så stor, de är båda orsaken till Oscars död, i 
Alexanders fantasi. Emelie blir utom sig av sorg men också blind, hon vänder sig från sitt 
ursprung vilket också gör att hon inte ser vem biskopen är. De enda som kan få henne att se är 
barnen, Alexander och Fanny. Man kan anta att Emelie representerar biskopens anima, hans 
kvinnliga aspekt. När hon beskriver hur hon inte är i kontakt med sina känslor eller sin egen 
vilja (sina behov) är det biskopens anima hon beskriver. 
 
Att kunna se kopplas ofta tillsammans med andligt seende. I djuppsykologisk mening är ögat 
ljusets och medvetandets organ, via ögat kan vi varsebli världen, så att den blir verklig. Att se 
livet som det verkligen är.53 När Emilie tittar bort ser hon inte vad som pågår, så fungerar 
också biskopens anima (eftersom hon representerar hans anima), den ser inte verkligheten, då 
vet vi hur biskopens inre ser ut och fungerar. 
 
I filmens scener med Emelie och biskopen ser man hennes världsfrånvända ansikte och 
kroppsuttryck och biskopens totala fokus på henne, i någon mån hans besatthet av henne, vi 
skulle kunna tala om animabesatthet. 
 
Biskopen står inte ut med Alexanders fantasier och påhitt. Biskopen talar om för honom 
skillnaden mellan lögn och sanning och varför man ljuger. Fantasin är något storartat och en 
gåva av Gud, säger biskopen. Han beskriver hur Gud är perfekt utan skavanker. Runt bisko-
pen finns inget fantasifullt, det är kalt och kargt. Om man ser biskopens hus som hans själv så 
är det utan innehåll, utan saker och de som bor där är trasiga och såriga, det är kärlekslöst och 
innehållslöst som en tom själ. 
 
Biskopens döda fru och barn kan tolkas som att hans inre själsliv är dött, det som en gång 
fanns där med fantasi och barnslig livfullhet är dött. Det är också signifikativt att han hade två 
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döttrar, det är hans anima som kan visa honom vägen till hans skugga där hans energi kan 
frigöras så att han kan älska sig själv och andra igen. Utanför barnens rum är det galler, 
biskopens kontroll och rädsla manifesteras. 
 
Emelie säger att hon vet att de kommer att göra varandra illa. Hon berättar för honom att 
kontakten mellan dem kommer att vara en smärtsam process. Via konfrontationen med 
Emelie, och via henne Alexander, kommer biskopen komma i kontakt med sin skugga. 
 
Biskopens mor och syster som bor i biskopens hus visar på kargheten i det kvinnliga, det är en 
hårdhet och kyla som inget tränger igenom, skrämmande. Faster Elsa är enormt tjock och 
sängliggande. Det är som om hennes fettlager bär på familjemedlemmarnas outlevda känslor 
liksom det skyddar mot hårdheten och kylan runt henne. Man skulle också kunna tolka det att 
det är hans fadersarvs kvinnliga aspekt som är förlamad och orörlig. 
 
I biskopsgården stänger biskopen in barnen, hans försök att kontrollera det vilda och fantasi-
fulla men ändå äga det. Biskopen upplever det fantasifulla som ett hot mot hans kontrollerade 
tillvaro. Alexander skrämmer honom. Han har svårt för att värja sig mot Alexander. Alexan-
der representerar det som biskopen försöker trycka bort hos sig själv. Alexander är Oscars 
son, det som biskopen vill komma i kontakt med men som finns oåtkomligt för honom. Om 
han inte gör det skulle han framstå som ofullkomlig och det finns inget mer som skrämmer 
biskopen. Han måste hålla sin fasad välputsad. Biskopen säger att han straffar Alexander av 
kärlek. Han låser också in Alexander precis som han försöker låsa in aspekterna som Alexan-
der står för hos sig själv. 
 
Att biskopen vägrar skilja sig från Emilie handlar förmodligen om att förlorar han henne 
förlorar han sin väg till livfullhet, vägen till skuggan. Han har investerat projektionen i Emelie 
att hon är hans livsrum, han kan inte hämta tillbaka den till sig själv utan att utmana sig själv 
och det vet han inte hur man gör. Hans enda mask är som fastbränd i hans ansikte, han har 
inga andra, säger han. Därför blir andra människor i hans omgivning viktiga för honom, de 
behöver så att säga hjälpa honom genom att bära de masker han själv inte kan bära. När de 
som bär viktiga masker avböjer så hotar det hans egen stabilitet. Antingen måste han få någon 
annan som tar på sig rollen av att bära masken eller så får han tillbaka projektionen som finns 
i masken. 
 
Emilie, biskopens anima, befriar Alexander, d.v.s. via kontakten med sin anima kan biskopen 
befria skuggan vilket kan ge honom liv. Emelie konfronterar biskopen med att hon skulle 
kunna döda honom, vilket hon gör om hon lämnar honom. Hon säger att deras barn inte ska 
födas d.v.s. att hon kommer förhindra honom kontakten med skuggan. Barnet kan ses som 
representant för den infantila, begynnande, skuggan. 
 
Enligt von Franz så representerar barnet ofta självet i en saga och det är viktigt att fråga sig 
vad det betyder när självet visar sig symboliserat av ett barn. Barnet kan också representera 
den infantila skuggan.54 Framför barnet finns ett helt liv, något nytt föds fram via barnet. 
Barnet är sig självt, ofördärvad och en sanningssägare. Här skulle barnet kunna representera 
skuggan som sakta växer upp och har potentialen att bli vuxen. 
 
Scenerna som sedan utspelas inleds med att vi får se regn. Regnet kan jämföras med själens 
livskraft som får kroppen att blomstra, liksom regnet strömmar ner i jorden och får den att 
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spira.55 Själen kan ge kroppen liv. Och mycket riktigt så är Emilie gravid. Den svarta skugg-
lika statyn står i regnet och börjar bli synlig liksom den lilla dockan i barnvagnen som kan 
tänkas representera anima som vägen till biskopens skugga, den börjar bli exponerad. Det är 
också sommar vilket skulle kunna tolkas som att tiden är mogen. 
 
Helena pratar med Oscar, det som biskopen inte ännu kan gestalta, och berättar om de olika 
rollerna vi har i livet och hur den ena rollen avlöser den andra. Det gäller att inte dra sig 
undan säger hon. Biskopen försöker dra sig undan sina olika roller, det är problemet och 
konflikterna uppstår som hans möjligheter. Helena beskriver att känslorna kommer inifrån 
kroppen och liksom slår sönder verkligheten, hon beskriver själva processen av att komma i 
kontakt med skuggan samt vikten av att inte låta det vara en intellektuell upplevelse utan 
också en kroppslig och känslomässig upplevelse. Helena beskriver att den trasiga verkligheten 
är den sanna, det ofullkomliga är det sanna. Vi kan inte förklara och förstå allt som finns i det 
omedvetna utan vår uppgift är att förstå, lägga märke till och acceptera. 
 
Maj som kommer till Helena berättar att hon har skrivit sju brev till Alexander. Sju anses vara 
ett av de viktigaste talen, sju demoner, judarnas sjuarmade ljusstake, den helige andens sju 
gåvor, sju sakrament. I det gamla Kina var talet sju också tillordnat den manliga principen.56 
Antroposoferna anser att det är sjutalet som fulländar en cirkel varefter kommer förändring 
och förnyelse. Indirekt får vi veta att snart kommer förändringen och man skulle kunna tänka 
sig att det manliga blir mer helt. 
 
Slutligen kommer Emelie till Helena och berättar om plågan som barnen och hon själv 
genomgår, i någon mån är det processen med att komma i kontakt med skuggan som hon 
beskriver, det sker med smärta. I analysen av filmen kan man se Emelie som en egen person 
men här tolkar jag det som att hon är vägen för biskopen att komma i kontakt med sin egen 
skugga. Emelie återknyter till sitt ursprung och har kontakt med det själfulla, Helena, hon har 
påbörjat integreringen. Hon beskriver att biskopen är en livsfarlig motståndare som bara 
väntar på rätta ögonblicket för att krossa det som kan exponera hans skugga, Alexander. 
Emilie säger att det känns som om hon inte kan andas. Hennes hat för biskopen är gränslöst, 
hon beskriver biskopens hat till sig själv, det som han projicerat på andra. 
 
I biskopsgården berättar Alexander för tjänstekvinnan hur han har haft kontakt med biskopens 
döda frus vålnad. Hon berättade för Alexander att hon och hennes barn försökte fly från 
biskopen som hade låst in dem. I samband med flykten dog de, det är berättelsen om hur 
biskopens skuggfigurer har flytt från honom. Alexander låter inte biskopen vara ifred han 
exponerar hans skugga och biskopens vrede väcks. 
 
Men biskopen vill inte se att han bär på vrede istället kallar han den bestraffning han ger 
Alexander för en kärleksbestraffning. Biskopen förnekar en del av sin skugga, vreden. Be-
straffning av Alexander ska lära honom att älska sanningen säger han, den yttre bestraffning-
en är ingenting emot den smärta som kontakten med skuggan innebär. Han bestraffar Alexan-
der med samma hårdhet som han håller kontroll på sig själv. Livet straffar lögner utan hänsyn, 
säger biskopen. 
 
Isak kan byta masker till skillnad från biskopen. Det ser man hemma hos honom också där det 
finns fullt med masker och dockor. Masker är i många kulturer även uttryck för övernaturliga 
makter. Den som tar på en mask känner sig förvandlad i sitt inre och antar under en tid de 
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egenskaperna som masken förmedlar.57 Biskopens begär och fåfänga gör att han inte kan 
motstå pengarna som Isak erbjuder honom även fast han förstår att han genom det inte längre 
kan behålla barnen, det lekfulla. Isak tar på sig en underdånig mask som biskopen inte kan 
motstå. Isak har genom sitt liv lärt sig att allt är fullkomligt i sin ofullkomlighet, det gör livet 
levande och magiskt. 
 
Barnen förs från biskopen till Isak i en kista. Dionysos hade en mystisk kista där han förvara-
de symboliska tillbehör. Vid högtider kröp en orm ur kistan som sedan bars av särskilda 
präster.58 Ormen är ett symboldjur. I bibeln finns den i paradiset. I esoteriska system finns 
kundaliniormen som ringlat ihop sig vid nedre ändan av ryggraden, en symbol för all livs-
energi som ska väckas och förstärkas genom meditationen. Ormen är symbol för stark psykisk 
energi.59 Barnen skulle kunna ses som värdefulla symboler. Alexander har en stark psykisk 
energi och han har potential att väcka biskopens livsenergi. 
 
När Emelie sitter vid matbordet i biskopsgården och dricker sin buljong mitt i natten (mörker, 
det omedvetna har blivit belyst) efter det att barnen har hämtats ber biskopen om att få bul-
jongen. Han har inte längre på sig sin biskopsdräkt utan ett nattlinne. Hans behov av näring är 
stort, han kan inte ge det till sig själv, han behöver få det genom Emelie och han erkänner sitt 
behov. Han ber henne om buljongen på ett ödmjukt och bedjande sätt. I buljongen finns 
sömnpulvret, som han inte är medveten om. Sömnen är den lilla döden. I sömnen hamnar vi i 
drömmarnas land och drömmen skonar oss inte för det omedvetna som vi försöker hålla borta. 
Det är också där han hamnar. När han somnar kan han inte hindra elden från att nå honom och 
den som bränner bort den enda mask han har. Elden tar honom ut från sitt fängelse. Faster 
Elsa (som spelas av en manlig skådespelare) vill ha ljuset närmare sig, hon vill se vad som 
händer, hon vill bli seende. Det skulle kunna tolkas som att bli andligt seende.60 Det är hon 
som antänder biskopen. 
 
Samtidigt blir biskopen blind när Emelie säger att hon tänker lämna honom, när han vaknar 
kommer hon att vara borta, säger hon. Blindhet står ofta för ödets nyck men också för ett inre 
ljus och med det ett visst förakt gentemot den yttre världen. Profeter och diktare har ibland 
framställts som blinda. De ansågs ibland ha sett hemligheter som egentligen enbart var för 
gudarna att se. Amor (Cupido) framställdes ofta som blind som en sinnebild för den jordiska 
kärleken som ringaktar allt förnuft.61 Ödets nyck gör att biskopen blind. Han förälskar sig i 
Emelie förmodligen mot hans eget förnuft, hans väg till skuggan. Biskopens blindhet talar för 
att han har fått kontakt med sitt inre att han lämnar den yttre verkligheten och tvingas in i sitt 
inre. 
 
Scenerna i filmen börjar flyta in i varandra. På samma sätt som biskopen börjar integrera sin 
skugga, en slags pendelrörelse mellan inre och yttre verklighet. Nästa scen är när Ismael (som 
spelas av en kvinnlig skådespelare), Isaks son, berättar att alla är en och samma, att de flyter 
in i varandra (såsom vi via våra projektioner flyter ihop med varandra). I den stunden vi 
förlägger en viktig projektion på en annan person blir vi bundna till personen eftersom det är 
en del av oss. Vi blir bundna till dess att vi kan hämta tillbaka projektionen. 
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Alexanders hat till biskopen är biskopens hat till sig själv. Detta hat är som flammande eld 
som förbränner honom, det finns i hans skugga och antänds när han kommer i kontakt med 
den. Ismael beskriver biskopen som en man med ett gossaktigt ansikte, han beskriver bisko-
pen som en outvecklad pojke, han har inte blivit man ännu, d.v.s. integrerat skuggan. Elsa 
som är andligt seende blir den fackla som antänder biskopen. Elsa är hans faster alltså kan 
man tolka det som hans fars kvinnliga aspekt. Samtidigt hör man tvärflöjten spela, biskopens 
kontakt med det levande som äntligen får leva ut. Biskopens underkropp blir sönderbränd, 
hans maskulinitet antänds. Hans stelnade mask som sitter som fastbränd på hans ansikte 
bränns bort och öppnar upp för andra möjligheter men det är inte utan smärta och det är i hans 
mors åsyn som det sker. Biskopen dör till slut. 
 
Elden är ett levande element som förtär, värmer och lyser, som kan vålla smärta och medföra 
döden. Det är det enda element som människan själv kan åstadkomma, därför symboliserar 
det den gudalika människan. Elden kan vara en renande låga som förintar det onda och 
utplånar demoniska varelsers kroppsliga existens. Ofta uppfattas elden som ett manligt 
element och är sinnebild för livskraft, hjärta, fruktsamhet och upplysning.62 
 
Biskopen dör, transformeras, och dottern föds. Barnet är frukten av det nya levande ett 
flickebarn, anima, Aurora. Biskopen kommer åt sin skugga via sin anima, det kvinnliga som 
har kontakt med känsloliv och över det magiska i tillvaron. Beröva inte människorna sina 
undanflykter då börjar hon slå omkring sig, säger Gustav Adolf i sitt tal. När biskopen inte 
längre kunde dölja sina svagheter bakom sin väl uppbyggda fasad började han slå omkring 
sig, t.ex. bestraffningen han gav Alexander. Vi behöver glädja oss åt den lilla världen, säger 
han, alltså den ofullkomliga världen. 
 
I sista scenen ses Alexander i vit nattskjorta och röda tofflor. Män brukar ibland kallas för 
toffelhjältar vilken då beskriver en man som har haft alltför stort inflytande från kvinnor. De 
röda tofflorna kan också kopplas till något erotiskt kvinnligt. De röda tofflorna ser jag som en 
kvinnlig aspekt hos Alexander. De skor som har fört honom fram i livet är den kvinnliga 
aspekten men nu behöver han integrera och hantera hans animus, hans manliga aspekt. 
Alexander har växt upp i stort sett i matriarkatet, i Helenas hus, och behöver integrera sina 
manliga aspekter som finns i hans skugga och i hans medvetande som representeras av hans 
döde far och biskopen som kan fortsätta att nå honom med slag. 
 
5. Vidare undersökning 
 
Det finns mycket intressant att analysera i Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander som det 
hade varit intressant att följa upp t.ex. biskopens anima, animabesatthet förutom många andra 
aspekter av filmen. 
 

                                                 
62 Biedermann, 1991, s100 
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6. Sammanfattning, slutsatser och diskussion 
 
Den här filmen analyseras utifrån perspektivet biskopens skugga. Det finns mycket intressant 
att analysera i den här filmen men det finns inte utrymme för det här och nu. Även biskopens 
skugga skulle säkerligen ha kunnat få ännu mer utrymme men jag har valt att begränsa mig 
till detta. Jag kan förstå varför filmen Fanny & Alexander har väckt ett stort intresse. Den 
talar till oss på en fundamental nivå, den beskriver brister som vår tids kultur kämpar med. 
Den beskriver svårigheter med familjer som slås sönder, om bristen av stöd från omgivningen 
t.ex. från kyrkan och om utanförskap. Den beskriver smärtan med att inte vara i kontakt med 
vår själ, om att vara beroende av yttre ting, såsom biskopen. Det yttre kan som för biskopen 
vara social ställning, regler och ritualer som inte får ifrågasättas. Tidigt strävar många av oss 
mot en social ställning med regler och ritualer som kan hålla det hotfulla känslomässiga och 
kroppsliga och ofullkomliga borta. Vi vet inte riktigt hur vi ska närma oss det själfulla och det 
har under lång tid varit nedvärderat, med låg status. Det själfulla gör inte att maten står på 
bordet. 
 
De värderingar som den matriarkala kulturen står för, det är osagt om det har existerat eller 
inte, längtar de allra flesta av oss efter. Omtanke och empati för varandra, fred, strävan mot 
meningsfullhet, att människan räknas, inte det hon presterar o.s.v. Många kan uppleva sig som 
fattiga och utstötta från detta och är ständigt på jakt efter sin plats (att bo), såsom de som 
Alexander ser utanför fönstret ifrån Helenas hus. De upplever att just de har blivit uteslutna ur 
något som andra får. Sanningen är att vår kultur är mer präglad av maskulina värderingar (ur 
ett jungianskt perspektiv) där yttre målsättningar värderas högre än de inre. Vi skulle behöva 
båda. Det maskulina skiljer mellan inre och yttre verklighet. Den manliga energin är upptagen 
att nå målet vilket leder till att vi förlorar kontakten med vårt inre liv. Det liv som ger mening. 
Utan skuggan är det svårt att finna vår egen inre sanning vilket innebär att ensamma gå in i 
vårt mörker och stanna med vår inre process. 
 
Biskopen söker innehåll och mening och därför vill han ha Emilie som han tror har det han 
söker efter. Han projicerar på henne. Han ser denna kvinna som kan anta olika roller och som 
kommer från Helenas kultur/hus. Själv har han bara en roll/mask, han går omkring i samma 
biskopsdräkt hela tiden till skillnad från Emelie som byter den ena vackra klädkreationen mot 
en annan. Han är respektabel, målorienterad, rationell och perfektionistisk. Men han saknar 
kontakten med sig själv, med hans inre, med hans själ. Han är ensidig. En kvinna skulle 
mycket väl kunna agera på samma sätt, det har inte med kön att göra. Han har disciplinen att 
utveckla sig själv på ett andligt, fysiskt och intellektuellt plan men han saknar det själfulla, det 
inre, det meningsfulla. Han kan inte leka med livet. 
 
Skuggan är inte enbart negativ utan består av positiva och negativa egenskaper och attityder 
som vi inte är i kontakt med. Många av de egenskaper och attityder som finns i vår skugga 
projicerar vi på andra i vår omgivning, på det sättet blir vi delvis blinda för vem de egentligen 
är och vår kommunikation blir därmed vriden. Våra projektionsbärare blir viktiga förvaltare 
av våra egenskaper och attityder. Försvinner de behöver vi en ny individ att projicera på 
alternativt att vi själva konfronteras med projektionen. 
 
Skuggan är i enlighet med jungiansk psykologi en arketyp som det är viktigt för oss att 
integreras med för att bli helare eftersom vi får tillgång till vår själ, den som på gott och ont 
lever i vårt omedvetna. Integrationen med vår skugga ger oss kontakt med oss själva och livet. 
Utan tillgång till skuggan är vi avskurna från oss själva. Avskurna från oss själva blir vi 
desorienterade i livet, vi vet inte vad som är bra för oss eller vad som är viktigt för oss. Utan 

 23



kontakt med vårt inre själsliv riskerar vi att sträva mot mål som inte ger oss något vilket 
resulterar i dålig självkänsla. 
 
Biskopen är inte i kontakt med sin skugga. Biskopen är en uppblåst man som använder sig av 
sin kraft för att skydda sig från att andra (och att han själv) ska genomskåda hans tomhet. Han 
tror på sin egen överlägsenhet gentemot andra och bestraffar sin projicerade skugga hårt, 
såsom han gör mot Alexander. Hans tomhet hotar att exponeras av Alexander, att han ska 
tappa kontrollen, att inte veta vad som är sant eller falskt, rätt eller fel. Biskopens värderingar 
om sant/falskt, rätt/fel har ingen förankring hos honom själv och eftersom han inte har kontakt 
med sitt inre behöver han yttre regelverk att följa. Hans uppblåsthet matas av hans svarta 
strikta biskopsdräkt och den makt han utövar därigenom. Han vill inte kännas vid hans egen 
litenhet, hans mindervärdiga känslor eller hans skuld vilket paradoxalt nog hindrar honom 
från att vara i kontakt med hans egen storhet. Han försöker bekämpa de hotfulla mindre 
respektabla aspekterna hos Alexander istället för att granska dem hos sig själv. Vår skugga 
finns oftast hos personer av samma kön. 
 
Skuggan vill leva med oss i någon form och den har lite med förnuftet att göra. Istället har 
den mycket med kropp och känsla att göra. Helena beskriver processen väl när hon pratar med 
Oscars vålnad. När skuggan väcks river och sliter den i kroppen, man liksom går sönder och 
behöver acceptera sin ofullkomlighet. 
 
Biskopen är en auktoritär man som vaktar över det rationellas betydelse, till skillnad från det 
allmänmänskliga. Han kan inte erkänna småaktigheter såsom avund, svartsjuka, hat, rädsla, 
att inte ha rätt, att inte ha svar på allt, lättja, lystnad och andra mindre attraktiva egenskaper. 
Med andra ord så tar han inte ansvar för vem han är. 
 
De flesta projektioner har en gnutta av sanning, det är så de får fäste. Hans kritik av Alexan-
der har en gnutta av sanning därför är det så svårt att se att det är en projektion. Både för 
biskopen, Alexander själv och för omgivningen. Det är här den emotionella nivån blir så 
viktig. Ju mer kontakt med mitt inre desto lättare kan jag skilja ut en projektion. 
 
I och med förälskelsen till Emelie aktiveras biskopens anima. Hon gestaltar också hans anima. 
Emelies gestaltning beskriver biskopens anima som världsfrånvänd utan känsla, medvetenhet 
och närvaro. Han behöver tillgång till sin anima för att nå sin skugga. Det är i de emotionellt 
laddade situationerna som skuggan är aktiv. I laddade situationer exponeras vi på ett sätt som 
också gör att vi har möjlighet att ifrågasätta våra tankar och iakttagelser. 
 
Filmen börjar med att tala om för oss att den vill utmana betraktaren. Kanske vill den just 
utmana till att fundera över roller, hur vi förhåller oss till varandra och till oss själva. På 
teaterscenen kan vi ofta följa grundläggande mänskliga konflikter. 
 
I berättelsen är Helena ursprunget, det har funnits en man och hon har en älskare men det är 
hon som bestämmer, hon har skapat en matriarkal världsordning, Helena har dock tre söner 
och sonhustrur. Helenas hus är rikt på saker och upplevelser och människor kommer och går, 
det finns mycket kvinnlig energi. Här är alla välkomna som de är. Och man bjuds på mat när 
man kommer dit, det finns så att det räcker för alla. Meningen med livet är människans lycka. 
Man kan tolka ett hus som ett själv så om vi tolkar Helenas hus som ursprunget för Oscar, 
Emelie och Alexander (och Fanny) kan vi säga att de kommer från en matriarkal struktur. Här 
rör sig kvinnans liv i samklang med skuggan. 
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Biskopens hus är kalt och kargt, bara det som är nödvändigt finns. Man straffas när man inte 
följer hans regler och mat är ett bestraffningsmedel liksom att låsas in. Biskopen bestämmer 
hur man får vara, vad man får säga och vad som är rätt eller fel. Man är inte accepterad för 
den man är utan för det man presterar. Hit kommer enbart de som har där att göra. Få är 
välkomna. Här saknas omtanken istället skvallrar man på varandra i ett försök att imponera på 
biskopen. Färgerna går i svart och vitt. Huset domineras av kalla kvinnor (biskopens mor, 
syster och tjänstekvinnor) och där finns även hans faster (fars anima, spelas även av en man) 
som är sjuk och sängliggande och som är den som leder till hans död. 
 
Husen representerar det kvinnliga respektive det manliga. De är olika och har båda sina brister 
och sina fördelar. Biskopens hus representerar det manliga som inte har kontakt med sin 
skugga och vägen till kontakt är den kvinnliga aspekten, anima, här Emelie. Regler och 
rutiner är viktiga eftersom utan dem är det kaos. Utanför regler och rutiner tränger kaoset och 
med det skräcken på. Viljan räcker inte för att tygla detta kaos utan det krävs ett något annat 
som biskopen inte har tillgång till. Därför bjuder han in Emelie från det kvinnliga huset 
eftersom via henne kan han komma åt de krafter som krävs för att han ska kunna förstå och 
hantera kaoset. Men Emelie håller inte kaoset borta så länge han använder henne som en 
projektion och när hon lägger tillbaka projektionen hos biskopen börjar hans smärta, integre-
ring. För att kunna hantera det som han upplever som ett kaos behöver han ha tillgång till 
andra masker. Han har bara en mask som är fastbränd på honom. Med Emelie kommer också 
Alexander som är en pojke som har växt upp i det kvinnliga och har tillgång till fantasi, tänka 
utanför ramarna och förmågan att bara vara i tillvaron. På Alexander projicerar biskopen sitt 
hat, oförmåga och svaghet o.s.v. Och eftersom Alexander inte tar emot projektionen utan 
kamp så hotas biskopen av exponering. 
 
Som biskop har han uppgiften att värna om människorna i hans församling, han ska vara en 
länk till Gud och hjälpa människorna i deras själsliga fattigdom. När han gör arbetet med att 
integrera skuggan är det precis det han gör, hjälper människor runt sig genom att integrera 
skuggan men när han har börjat integrera skuggan bär han inte längre biskopsdräkten utan 
nattlinnet. Biskopsdräkten är svart, han bär skuggan (omedvetenheten) utanpå sig hela tiden 
för andra att se. När han börjar integrera skuggan bär han istället det gråa nattlinnet. Han är på 
väg att bli upplyst. När Emelie är gravid (skuggan har börjat ta form) och besöker Helena är 
hon också klädd i svart, hon bär också skuggan på sig. 
 
Biskopen försöker stänga in och kontrollera Alexander och Fanny, det levande och fantasiful-
la rent faktiskt liksom inne i sig själv. Men de får hjälp att rymma från biskopen och hamnar 
hos en man som kan tolkas som kvinnans manliga aspekt, Helenas animus. Det är den kraft-
fulle manliga aspekten hos Helena som kan rädda barnen. 
 
Tillsammans med Emelie väntar han på födelsen av den begynnande skuggan (fostret). Den 
har redan börjat ta form. Hos biskopen börjar känslorna komma inifrån kroppen som slår 
sönder den verklighet han har skapat. Han börjar upptäcka att han inte klarar av att hålla 
fasaden av att vara perfekt längre, han upptäcker sin ofullkomlighet. Han kan inte påverka 
processen utan bara acceptera den. 
 
Alexander exponerar biskopens skugga när han berättar för biskopens tjänstekvinna om 
biskopens förra fru och barn. Biskopens vrede väcks men han vill inte se hans eget hat utan 
projicerar det på Alexander. Men Emelie befriar Alexander ur biskopens fångenskap och ser 
till att han sedan kan fly undan. Då behöver biskopen hämta tillbaka sin projektion vilket gör 
att hans egen medvetenhet om hans skugga växer vilket är smärtsamt men transformerande. 
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Biskopen frågar efter näring från Emelie och när han tar emot den faller han i djup sömn och 
blir blind. Han blir blind för den yttre verkligheten och tvingas istället fokusera på och se sin 
inre verklighet, det som förut varit omedvetet för honom. 
 
Den smärta som biskopen upplever när han går igenom processen med att få kontakt med sin 
skugga är som en eld. Elden sätts igång via hans farsarvs anima, hans faster. Han möter sitt 
eget hat som på sätt och vis förgör honom. Biskopens maskulinitet antänds (hans underkropp 
bränns sönder) och hans fastbrända mask bränns bort (halva hans ansikte är bortbränt). 
Biskopen dör. 
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Abstract


Den här uppsatsen är en kvalitativ studie med hjälp av jungiansk psykologi som fokuserar på Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander. Syftet är att studera biskopens skugga. Filmen handlar om familjen Ekdahl som domineras av en rik och begåvad änka, Helena, samt hennes tre söner. Sonen Oscar dör och hans fru Emelie gifter sig med biskopen. Hennes barn Fanny och Alexander följer med henne in i äktenskapet med biskopen. Tillsammans flyttar de till biskopens spartanska och stränga hem. Alexander väcker biskopens vrede och skugga genom att vägra följa hans regler och ritualer. Biskopen dör eller kanske man kan säga transformeras när han genomgår den smärtsamma processen med att möta sin skugga.
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1. Inledning


Ett viktigt arbete för min egen utveckling har varit arbetet med att integrera min egen skugga, många gånger smärtsamt men också med en lättnad och en tillströmning av tillförsikt och energi. När jag är i kontakt med min egen skugga har jag lättare att veta när jag är indragen i andras projektioner.

Jag tror att det främst är i de intima situationerna som vi har möjlighet att identifiera och integrera vår skugga, om vi tar möjligheten. Det är här som de starka projektionerna visar sitt anlete. I vänskapsrelationer blir vi inte lika indragna emotionellt vilket gör att vi inte blir indragna i lika starka projektioner. Det är samma sak på arbetsplatsen, intensiteten i projektionerna är inte lika starka. Många gånger använder vi oss av kunskapen från hur vi förhåller oss i arbetsrelationen och vänskapsrelationen som ett mått på att det måste vara vår partner som har problemen, inte vi själva.

Skuggan följer mig ständigt. Jag är medveten om att jag inte kan blottlägga hela min skugga det är vare sig realistiskt eller hälsosamt. Skuggan kan vägleda i många sammanhang men den kan också förblinda. För många av oss är andras skuggor relativt tydliga men min egen kan vara dold, för mig själv.

Eftersom jag arbetar med individer och grupper är kunskapen om skuggan ett viktigt instrument för mig. Vi gör smärtsamma saker med varandra i relationer och det är ofta belagt med skuld, skam, makt, hopp och förtvivlan.

2. Introduktion av skuggan

Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander är för mig filmen med passion, mystik och intensitet. I filmens inledning ser man en av huvudpersonerna, pojken Alexander, betrakta en vit staty som blir till liv och hur statyn rör sig i samklang med sin skugga. Enligt jungiansk psykologi är det också en strävan hos var och en av oss att vara i kontakt med vår skugga. Jag har valt att studera filmen med utgångspunkten skuggan och närmare bestämt biskopens skugga, utifrån ett jungianskt psykologiskt perspektiv.

Skuggan är, enligt Erel Shalit,

”Den delen av vårt omedvetna som bland annat består av egenskaper och attityder (både positiva och negativa) som jaget ignorerar eller inte vill kännas vid. Ett närmande mellan jaget och skuggan brukar resultera i att energi kan frigöras.”


Skuggan betecknar det som vi fruktar och föraktar och inte riktigt kan eller gärna vill acceptera hos oss själva. Attityden till skuggan är i allmänhet sammanvävd av fördömande, accepterande och av integrerande inslag. Skuggan räknas som en arketyp.
 Vi projicerar ofta skuggan på andra och via dem kan vi också komma i kontakt med vår skugga och bearbeta den.

Personer som har lite kunskap om sin egen skugga har stort behov av människor runt sig som de kan projicera sin skugga på. Det handlar om en person som har lite kontakt med sina egna känslor och upplevelser, en människa med svag självkänsla. Då projiceras gärna oacceptabla sidor av personligheten på andra.


Erel Shalit menar att en person som inte står i kontakt med sin egen skugga är avskuren från sig själv. Det är en person som lägger mycket energi på att hålla föreställningen levande om hur bra deras prestationer är, inför sig själv och inför andra. För att undvika kunskapen om att deras negativa aspekter, skuggan, behöver de ständig bekräftelse på deras goda prestationer. Prestationerna är ofta viktiga för personen eftersom deras själ är tom för att ha kontroll över hotet om negativ kunskap om sig själv. Att inte ha kontroll gör att det omedvetna, skuggan, hotar att ta över. Masken hotar att spricka så att vi inte kan lura oss själva längre. Då tvingas vi möta vår inre tomhet. Vi skulle utsättas för våra rädslor och svagheter. Ofta ökar rädslan för att förlora masken med tiden för den som inte vill kännas vid sin skugga vilket leder till en allt hårdare kamp för att hålla masken. Tankar på dödlighet och svaghet trängs undan istället för att jaget och Självet sammanlänkas. Men psyket kan inte helas om inte skuggan introduceras.
 Här börjar för många en psykoterapi, integrering av skuggan. Det medvetna psyket behöver acceptera verkligheten, där allt mänskligt och personligt också är sårat, handikappat och dödligt. Enligt Jung leder ”insikten om skuggan … till den ödmjukhet vi behöver för att erkänna vår ofullkomlighet.”
 Som kan leda till att vi börjar njuta av livet istället för att föra en kamp mot livet.


Vårt arbete med det omedvetna alltså går via skuggan.
 Det är via skuggan som vi hittar karaktärsdrag och svagheter som vi inte vill kännas vid. Att bli medveten om det omedvetna innebär också lidande och problem så snart medvetenheten om det omedvetna kommer, därför drar vi oss gärna för det omedvetna och skuggan. Om det räckte med intellektuella insikter kanske det skulle vara mindre svårt men att integrera det omedvetna och skuggan i det medvetna innebär en integration på flera plan intellektuellt, moraliskt, känslomässigt, andligt och det fysiskt.

Hjälten är en vanligt förekommande figur i vårt samhälle. Det är den som går sin egen väg med hjälp av råd från omgivningen och hittar skatten. Hjälten representerar också jagets förmåga att vända sig inåt och knyta an till Självet, att våga steget ner i skuggans mörker för att hämta upp krafter och energier som finns där nere. Det kan t.ex. handla om förlorad känsla för andliga och själsliga värden.


Erel Shalit resonerar utifrån att en människa som inte är i kontakt med sin skugga blir en uppblåst person som är på sin vakt för att skydda sig mot att bli genomskådad, av sig själv och av andra. En uppblåst människas jag drivs av tron på sin egen överlägsenhet och slår i glödande hat ner på sin avspjälkade, projicerade skugga, som är förlagd hos andra.
 Det uppblåsta jaget hotas av det uttömda Självet.
 Det uppblåsta jaget hotas av inre svaghet, av att tappa kontrollen, att andra ska se att det inte finns något bakom en fasad av kontroll, styrka och kanske framgång. Det uppblåsta jagets mask matas med yttre attribut så att det ska hålla andra från att ifrågasätta.

Vi människor har alltså inte enbart goda och ljusa sidor utan även skuggsidor, mörkare karaktärsdrag och personlighetsaspekter. Våra bortträngda, mindervärdiga och skuldtyngda innehåll är vi gärna omedvetna om, de väntar på att integreras i medvetandet. Det är ett viktigt steg på vägen till självinsikt. De egna skugginnehållen projiceras ofta på andra och bekämpas hos andra, även fast vi borde ta itu med dem själva. Medvetandegörandet av skuggan och återtagandet av projektionerna är en viktig uppgift för oss. I våra drömmar möter vi ofta skuggan i personer av vårt eget kön. Om vi blockerar oss från våra mörka sidor kan de bli autonoma komplex. Skuggan ger oss substans, helhet, det gör oss till en människa som alla andra.


Jung menar att skuggan är en levande del av personligheten och vill leva med i någon form. Man kan inte bevisa bort den eller med förnuftet göra den ofarlig, vilket påminner oss om vår oförmåga. Räkningen måstet förr eller senare betalas, att erkänna att det finns problem som inte kan lösas med egna medel. Vi vet väldigt lite om oss själva vilket innebär att mycket återstår för det omedvetna.
 Utan skuggan riskerar vi att vara ensidiga.


Marie-Louise von Franz menar att projektionen av skuggan på andra har en praktisk aspekt eftersom den inte bara får mig själv att framstå som bättre än andra utan också framkallar en konflikt som synliggör det som annars kan upplevas som oåtkomligt för mig, det ger mig möjligheten att lösa konflikten och integrera lösningen. Men det är svårt att använda konflikter på ett sådant konstruktivt sätt. Det är svårt att trappa ner bilden av fienden och anledningen till det är att det är svårt att komma åt mekanismerna bakom dem, vår skugga, det räcker inte med en intellektuell kunskap. Projektionen är central för individens egen utveckling och för samspelet mellan individer eftersom det är en spegling och därmed en nyckel till insikter och kunskap. Det möjliggör att våra fantasier och föreställningar når det medvetna.


Skuggan kan ofta bestå av upplevelser av lättja, lystnad, avund, svartsjuka, behov att hävda sig, aggressioner och liknande mindre attraktiva egenskaper. Förställningarna som förläggs på andra människor gör att vi kan reta oss på dem eller förlöjliga dem. Det är någon annan är jag själv som förtjänar att hatas.


När andra människor projicerar sina egna positiva eller negativa egenskaper på oss framkallar det en viss osäkerhet om vem jag egentligen är, enligt Marie-Louise von Franz.
 Vi kan fråga oss själva om det är riktigt att vi har dessa fina eller otrevliga drag som andra påstår. Svårigheten ligger i att det nästan alltid finns en gnutta sanning i påståendet annars så får projektionen svårt att fästa. Vi kan felbedöma oss själva. Det krävs en lång mognadsprocess och god självkännedom för att en människa ska komma fram till en relativt konstant identitet och en måttfull, besinningsfull värdering av oss själva. Värderingen av projektionen behöver också prövas t.ex. på en emotionell nivå, det räcker inte med den intellektuella nivån.


Enligt Marie-Louise von Franz så aktiveras flera relationer mellan en man och en kvinna när de blir förälskade.
 Den ena är kärleken själv, en symbol för självet. Den andra är att hans egen anima aktiveras och den projiceras på en kvinna. Och förutom dessa så aktiveras kvinnans animus och projiceras på mannen och så vidare. Marie-Louise von Frans ser det som en sexfaldig relation mellan mannen och kvinnan uppstår det är därför den intima relationen blir så komplicerad och utmanande.
 Men det är också kärleken som har förmågan att förlösa oss från vår självupptagenhet och förmedla en aning av transcendens, lek (det heter ju också kär”lek”), det gudomliga och föreningen mellan motsatser bortom den banala vardagen. Kärleken speglar vår längtan efter att bli hel liksom vår vilja att nå något evigt och betydande.


Vi finner projektionen av skuggan i nästan alla laddade emotionella konflikter.
 Och just för att situationen är så emotionell är det svårt att uppfatta den egna skuggan. Det är svårt att kontrollera emotionella situationer eftersom de gärna upptar hela oss.


I vårt omedvetna är den inre och den yttre världen åtskilda.
 Det är inte förrän något stör våra föreställningar som vi ifrågasätter våra tankar och iakttagelser.

Det finns också ett hatiskt inslag i företeelsen av att förlägga sin skugga på en annan människa. Det är som projektiler och symboliserar en negativa psykiska energiström som riktas mot den andre.
 Att själv blir måltavla för negativa projektion kan vara en fysisk upplevelse, att känna ett hat nästan fysiskt.


Den mörka skuggan gömmer sig ofta under någon form av idealism, eftersom idealismen ofta döljer sig bakom en rationell auktoritär dogmatism.
 Idealismen har alla svar på vad som är rätt och vad som är fel. Skuggan behöver därför något att projiceras på eftersom idealismen är fullkomlig. Lögnen uppstår därmed när projektionen av motsatsen förläggs på någon eller något annat.


Marie-Louise von Franz menar att människan som inte står för även sin skugga kommer att förlägga den i form av projektioner på närstående vilket medför fara och obehagligheter för dem.
 Till exempel en präst som i egenskap av sitt ämbete har trycket på sig att vara kristligare eller duktigare i sitt liv än vad som är naturligt för prästen. Om prästen identifierar sig med sin sociala roll och förtränger sin skugga faller den som en ond häxklädnad över sina barn eller sin fru. Marie-Louise von Franz menar att om man anser att det onda inte hör till gudsbilden kommer det att belasta människosjälen.


2.1 Syfte

Syftet är att analysera biskopens skugga i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander, den kortare versionen av filmen.

2.2 Problemformulering


I filmen Fanny och Alexander så blir Emelie, en vacker och begåvad kvinna, förälskad i biskopen som tröstar henne när hennes man har gått bort. Med in i relationen med biskopen tar hon med sina barn Fanny och Alexander. En kamp uppstår mellan Alexander och biskopen. Biskopen är en man med makt, regler och etik som har en hög ställning inom samhället. Uppsatsens syfte är att analysera biskopens skugga.

2.3 Avgränsning


Det finns mycket intressant att analysera i filmen Fanny och Alexander förutom biskopens skugga men det finns inte utrymme för andra analyser i denna uppsats. Och inte ens analysen av biskopens skugga kommer att vara fullständig, jag är medveten om att en sådan fullständig analys inte existerar. Jag gör en ansats till analys. Det är en kvalitativ studie vilket innebär att den inte är generaliserbar utan den är ett subjektivt försök att komma närmare biskopens skugga.

2.4 Forskningsmetod och material


Det är en kvalitativ studie av Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander med syfte att studera biskopens skugga. På baksidan av DVD står det att”… filmen tog omvärlden med storm. Den har vunnit otaliga priser som Oscar, Golden Globe, Guldbaggar, BAFTA Awards och pris på filmfestivalen i Venedig.” Filmens speltid är tre timmar och den är inspelad 1981.


Min metod har varit att se filmen om och om igen innan jag aktivt började min analys, för att på det sättet låta mitt eget omedvetna vara med när jag sedan aktivt började analysera biskopens skugga utifrån tolkning av symboler och aktiv imagination (jungianska metoder). När jag sedan påbörjade min analys märkte jag att min utgångspunkt hade på ett omedvetet plan varit att biskopens skugga manifesterade sig främst i relationen till Emilie. Efter att ha tittat på filmen flera gånger insåg jag att skuggan främst manifesterade sig i relationen mellan biskopen och Alexander.

2.5 Teori


Det är en analys med hjälp av jungiansk psykologi. För ytterligare förklaring om Jungs psykologi och specifikt arketyper se under definitioner.

Jung tänkte sig att all film är symboliskt baserat på sina erfarenheter från sitt kliniska arbete och menade att symbolen, som är det som filmen förmedlar, är något levande som reflekterar person och kultur och vår strävan gentemot Självet.


2.6 Definitioner


Arketyperna speglar gemensamma grundmönster och grundstrukturer hos människan. Arketyperna är osynliga krafter i vårt omedvetna. De ordnar de själsliga upplevelserna och sorterar de omedvetnas bilder och motiv enligt vissa grundmönster. Arketyperna står nära instinkterna.


Arketypteorin bygger på tanken att vi bär med oss ett psykologiskt arv när vi föds, ett kollektivt omedvetet, precis som det fysiologiska arvet fast det inte kan ses med blotta ögat. Arketyperna handlar om a) själva arketypen i sig, b) den individuella arketypen och c) den kollektiva arketypen.
 Arketypen uttrycker sig ofta via symboler. I sagor, drömmar, filmer, berättelser eller inre bilder har symbolerna ett dubbelspråk som ger karaktär och skapar resonans i betraktarens/läsarens psyke. I samband med sagotolkning framstår den kollektiva arketypen, vilket kan likställas med filmen. Enligt Marie-Louise von Franz är det viktigt att se när man tolkar en saga (film) att det inte handlar om en individ utan att det sker på en kollektiv nivå i sagan (filmen).


De olika arketyperna träder i funktion i personlighetsutvecklingsprocessen. Vissa är viktiga i början av processen och andra kommer in senare under individuationsprocessen.


Jagets arketyp
 är vår självuppfattning, vår självbild, den symbiotiska omedvetna föreningen med föräldrarna och det plötsligt självständiga. Den ger oss upplevelsen av att vara separata individer. Alla utvecklar ett jag. Från början är hela vår personlighet omedveten, jaget är den första delen som stigen upp till ytan från det omedvetna. Det är en långsam successiv process och det finns aspekter som kan vara omedvetna långt in i vuxenlivet.


Personan som arketyp
 är en modifierande instans. Den hjälper oss att bli socialt anpassade med känslor och reaktioner eftersom den/de kan spela roller (våra teatermasker) som är annorlunda än de vi egentligen är. Om vi alltid uttryckte oss utan omskrivningar eller utan att linda in våra budskap kan vi hamna i svårigheter i förhållande till andra och till gruppen. Med hjälp av vår/våra persona kan vi dölja attraktion, aggression, osäkerhet och mycket annat. Den hjälper oss att uttrycka vad vi känner på ett socialt accepterat sätt. Den finns för att underlätta samspel och kommunikation hur jag förhåller mig till andra och hur andra förhåller sig till mig. Risken med personan kan vara att vi utplånar oss själva för mycket. Det finns omedvetna, ointegrerade delar i vår persona. T.ex. att vi inte förmår uttrycka våra känslor när vi bör göra det. Eller aggressiva genombrott eller flykt vilket är tecken på att personan inte fungerar. Personan uttrycker sig i vår klädnad, våra reaktioner eller den vi beter oss som. Personan är den del som ligger ytligast i det omedvetna och det medvetna.

Till skuggan hör allt det bortträngda, mindervärdiga och skuldtyngda, de aspekter hos en människa vars kraft hon varit omedveten om och som väntar på att integreras i medvetandet. Därför kan man säga att skuggan är både positiv och negativ eftersom integreringen ger tillbaka oss vår egen kraft. Att arbeta med att integrera delar av skuggan i medvetandet är ett viktigt steg på vägen till självinsikt. Det blir ofta en livsuppgift för varje människa. De egna skugginnehållen projiceras ofta på andra och bekämpas hos andra, fast man först och främst borde ta itu med dem hos sig själv. Därför är återtagandet av projektionerna en viktig uppgift. I våra drömmar möter vi ofta skuggan via personer av vårt eget kön. Om vi blockerar oss från våra mörka sidor får vi ofta problem.
 Det är den psykologiska instans inom oss som kan aktivera vår aggression vilket är viktigt för vår överlevnad. Den skyddar revir och tar hand om oss själva. Den som inte kan försvara sig, hävda sina intressen, går under. Vår skugga kan aktiveras när vi hotas av andra, av vilda djur och natur eller andra saker som upplevs som hotfulla. Djävulen är en symbol för skuggan. Integreringen består i att ta kontroll över vad som ingår i skuggan och att förmå göra det utan att skada andra eller oss själva.


Anima/Animus som arketyper
 är livsavgörande för fortplantningen. Det representerar det kvinnliga och manliga inom oss. De byggs upp via vår personliga samlade erfarenhet av motsatt kön. Anima byggs upp med mamma, lärare, skolkamrater och förälskelser. Animus börjar med pappa, signifikanta män o.s.v. de har en central roll för personlighetsutvecklingen och är en nyckel för individuationsprocessen. Mötet kan först vara skrämmande, hotande, aggressiva mot oss. Efter hand när vi börjar integrera får de mer positiva kvalitéer, det är en långsam och lång process.

Det är kanske är i samband med förälskelsen då vi projicerar ut vår egen anima/animus på den andre. Det kvinnliga hos mannen är anima och det manliga hos kvinnan är animus. Om inte förälskelsen fanns kanske aldrig relationen och fortplantningen skulle komma till stånd. Animabesatthet, problem med kvinnan på olika sätt, kan uttrycka sig som ett bristande djup i förhållandet. Animaproblematik, en ointegrerad anima, kan ladda anima med mystik, det fördolda, spänning, det förbjudna och ett ständigt sökande efter en ny kvinna som kan bidra till ett medvetandegörande av det omedvetna. Det kan vara svårt att skilja mellan skuggan och den negativa animan båda kan upplevas som skrämmande, hotfulla eller fientliga. När anima integreras sker en permanent förändring.

Den allgoda moderns arketyp
 för kvinnan existerar för den som har kommit långt i sin individuationsprocess. Delar har blivit integrerade med kontroll över sig själv som följd.


Den allvarlige trollkarlens arketyp
 existerar för mannen för han som har kommit långt i sin individuationsprocess. Delar har blivit integrerade med kontroll över sig själv som följd.


Självet svarar som arketyp
 mot vårt ideala jag, den perfekta personligheten eller den ideala personlighetsutvecklingen. Det är Gud och människans beskrivning av Gud och det gudomliga. Det är Gud inom oss. Den har en central sammanordnande funktion i psyket, kontroll över individuationsprocessen. Självet ersätter jaget i processen och det har en medveten handlingskraft. Som symbol återfinns den i Buddha, cirkeln, korset d.v.s. allting som representerar centralitet. Det är som kungen över sitt land (psyket) men representeras av landets alla delar.


Begreppet projektion har hos Jung en annan innebörd än hos Freud.
 Jung menar att det är ett psykologiskt förhållande som kan påvisas nästan överallt i människors vardagsliv, att vi i våra föreställningar om andra människor och situationer ofta gör felbedömningar som vi sedan måste rätta till. För det mesta antar vi att vi har tagit fel men funderar sällan på varifrån den felaktiga föreställningen kommer. Det vi projicerar på andra är ofta en egenskap vi har hos oss själva men som vi inte är medvetna om.

Jung definierar projektionen som ett omedvetet förläggande av en subjektiv psykisk omständighet på ett yttre objekt. Att ingenting alls av det projicerade finns hos objektet förekommer sällan, kanske aldrig. Jung talar om en krok hos objektet, på vilken den projicerade hänger upp sin projektion som en rock på en klädhängare. På det här sättet projiceras positiva och negativa projektioner ut på omgivningen. Vi projicerar vår egen psykologi på medmänniskan.

Komplexen
 är en väg till det omedvetna, enligt Jung. Ett komplex kan uttrycka sig såsom ett psykiskt trauma, en emotionell chock eller blockeringar i t.ex. brandomen, som hämmar den naturliga psykiska utvecklingen. Vissa personlighetsdrag lever då så att säga sitt eget liv i det omedvetna och bildar s.k. komplex. När det inte finns kontakt mellan medvetandet och komplexen skapas störningar i själslivet. En upplösning av ett komplex leder till frigörande av tidigare bunden psykisk energi. Kortfattat kan man därför säga att komplex är bortträngda delar av psyket.


2.7 Disposition


Uppsatsen börjar med att fokusera på skuggan och vad den består av och vårt förhållande till skuggan. Sedan kommer ett antal definitioner som är centrala i jungiansk psykologi, så uppsatsen ska vara läsbar för alla, utan specifika förkunskaper. Slutligen beskrivs filmer och sedan kommer en analys av biskopens skugga, hur den uttrycker sig i filmen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.

3. Presentation av filmen Fanny och Alexander

Ei blot til lyst, står det ovanför en teaterscen som visar sig vara en liten dockteater som Alexander leker med i sitt rum, han spelar teater. Man följer sedan Alexanders väg genom huset där de bor, han letar efter de andra och ropar deras namn utan att få svar. Till slut kryper han ner i Farmors säng. Året är 1907. han tittar ut genom fönstret och ser en fattig familj som åker med allt sitt bohag på väg någonstans, en sådan kontrast till hur han själv bor. Han vandrar vidare och kryper in under ett bord därifrån ser han en staty som får liv, den börjar röra på sig, den dansar. Den vita kvinnostatyn har en mörk skugga bakom sig. Det magiska bryts av att en av tjänstekvinnorna fyller en tunna med kol och snart kommer Farmor, Fru Helena Ekdahl och frågar om han vill spela kort före middagen.

Det är mitt i vintern och Julstök. På den fullsatta ekdahlska teatern är det festföreställning. Bakom scenen dukas det till julbord för skådespelarna, och Oscar Ekdahl håller ett tal som rör honom djupt om sin kärlek till teatern.


Hemma hos Helena Ekdahl börjar gästerna anlända. Först kommer Isak Jacobi och kort därpå kommer nära och kära - sonen Carl med hustru Lydia, sonen Gustav Adolf med hustru Alma och barn och sonen Oscar med hustru Emilie och barnen Fanny och Alexander. Det är ett storslaget hem som Helena Ekdahl har och det dignande julbordet innehåller allehanda läckerheter som kan tänkas serveras vid julen. Även tjänstefolket sitter med vid matbordet.


Alexander är son till Oscar och Emilie. Oscar driver familjen Ekdahls teater i den lilla svenska staden. Oscar är mycket äldre än Emilie. Alexander har också en lillasyster, Fanny. Carl har svårt att klara sig utan sin mor och festar gärna med sina universitetskamrater, han är gift med Lydia, en utländsk kvinna, en kvinna han tydligt föraktar. Gustav Adolf är direktör och affärsman och är översexuell som Helena Ekdahl, (hans mor) säger, han har ett förhållande med en av tjänsteflickorna, Maj, som hans fru Alma är medveten om och accepterar.

Helena Ekdahl är en kompetent och drivande änka. Det framgår att hon har en relation med Isak, en relation som har pågått mycket länge och som hennes avlidne man var medveten om när han levde. Helena Ekdahls översexuelle man (som hon själv uttrycker det skrattandes) kom på henne med hennes älskare och efter en första dramatik blev hennes make och Isak de bästa av vänner. Juden Isak ses av de andra som en mycket god vän till familjen.

Efter julmiddagen blir det långdans genom huset. I scenerna som utspelas blir det tydligt att Oscar inte mår bra, han sätter sig för sig själv och torkar sig för pannan, han ser matt och medtagen ut. Det är bara tjänsteflickorna som lägger märke till att han inte mår bra, förutom Fru Ekdahl. Helenas hem består av ett överdåd av möbler, saker, färger och mat.

Alma och Emilie pustar ut efter julfirandet. Alma påpekar att Gustav Adolf har börjat uppvakta Maj, Emilies barnjungfru. Blir du inte arg? frågar Emilie. Jag tycker det är ganska rart, säger Alma.

Under natten och i väntan på julottan sitter Helena och Isak Jacobi och talar om gamla minnen. Gustav Adolf och Maj tillbringar natten tillsammans. Han vill trygga hennes framtid genom att öppna ett konditori som hon ska förestå. Gustav Adolf hinner sedan också med att lyckliggöra sig hos Alma i sängkammaren, innan släkten återsamlas tidigt på morgonen för avfärd till julotta.

Teatern ska snart efter jul ha premiär på Hamlet. Oscar ska spela vålnaden. Under en repetition faller han ihop, och slutet närmar sig snabbt. Alexanders ser hans far falla ner och några dagar senare är han död. På dödsbädden säger han ”Nu skulle jag kunna spela vålnaden, riktigt bra”. När Alexander till slut vågar sig fram till sängen och tar sin fars hand så dör Oscar. Emilie, Alexanders mamma, är utom sig av sorg. Oscar begravs ståtligt i stadens domkyrka. Biskopen följer den sörjande änkan, Emilie och viker inte från hennes sida under hennes oerhörda sorg efter sin make.

På dödsbädden säger Oscar till Emilie att hon ska ta hand om teatern. Allt ska fortsätta som förut. Begravningen blir pampig med biskopen som förrättade begravningen och en stor procession följde. Fanny och Alexander ser efter begravningen sin far när han sitter på en stol och tittar på sina barn. Han är klädd i vit kostym.

I scen efter scen visas Emilie titta ut i tomma intet, hon är inte närvarande. Biskopen talar till henne och ger henne hans uppmärksamhet. Oscars vålnad följer med i scen efter scen, men han talar inte, han betraktar som om han betraktade ett skådespel.

Biskopen som står Emilie nära börjar delta i barnens uppfostran. Alexander har hittat på historier i skolan, lögner, fantasier om att han har blivit såld till en cirkus. Biskopen talar om för honom skillnaden mellan lögn och sanning och varför man ljuger. Man ljuger för att få en fördel. Fantasi är något storartat, det är gåva av Gud, och den förvaltas för vår räkning av de stora konstnärerna, säger biskopen till Alexander. I samband med detta berättar biskopen och Emilie att de ska gifta sig. Samtidigt som biskopen ber för deras välgång, Fanny, Alexander, Emilie och biskopen sitter på knä på golvet tillsammans, så ser Alexander hur Oscar, hans far, betraktar dem, i samma vita kostym som alltid.

Den lilla familjen ska nu flytta till biskopens rena och spartanska bostad. Denna karga och strikta bostad är helt skild från bostaden som Alexander och Fanny har växt upp i. Biskopen har varit gift tidigare och haft två döttrar. Mamman och de två döttrarna drunknade i vattendraget nedanför det hus de bodde i. Det är i de före detta döttrarnas rum som Alexander och Fanny ska bo. Utanför barnens rum är det galler.


Emilie är tyst och låter biskopen föra talan. Biskopen önskar att Emilie och barnen ska komma till honom utan ägodelar, vänner och tidigare liv. ”Jag kan avgöra för egen del men inte för barnen, kyss mig”, säger hon. Efter kyssen säger hon att hon ska övertala barnen. Hon berättar att hon aldrig riktigt känt tidigare, ingenting gjorde riktigt ont eller gjorde henne riktigt glad. Jag vet att vi kommer att göra varandra illa men det gör inget. Men jag gråter ibland av rädsla. Hon beskriver en passionerad kärlek till biskopen. Hon ger upp allt för honom. I scen efter scen ser man biskopen titta intensivt på Emilie då hon tittar bort, som in i en egen värld. Det sägs att han är en riktig kvinnokarl, säger Carl efter deras bröllop.

Efter vigseln är det är middag i biskopsgården. Vid bordet sitter biskopens mor och syster Henrietta. Biskopens faster hör också till hushållet, men hon är sängliggande. I fortsättningen får ingen lämna bordet utan att ha ätit upp, säger Henrietta. Emilie säger att det är hon som bestämmer över barnen. Det är en sak som inte får brytas i det här huset, säger Henrietta, och det är respekten för de timliga gåvorna. Jag tycker att vi har fått en tråkig styvfar, säger Fanny till Emilie på kvällen. Jag vill inte bo här, säger Alexander.


I biskopsgården kommer pigan Justina till Fanny och Alexander med kvällsmat. Hon talar om biskopens två döttrar och biskopinnan som drunknade för 15 år sedan. Alexander hakar på och berättar att han har mött de döda. Då avslöjade biskopinnan att hon och hennes barn att blivit inlåsta av biskopen. Efter fem dagar utan mat och vatten flydde de ut genom fönstret, där de mötte drunkningsdöden.

Justina rapporterar till biskopen om Alexanders historia. I sommarhuset har Helena Ekdahl somnat i en gungstol. Hon väcks av den vitklädde Oscar som säger att han är orolig. Biskopen håller förhör med Alexander som så småningom erkänner att han har hittat på sin historia. Han får välja straff - rottingen, ricinolja eller mörka skrubben. Hur många slag frågar han? Tio, säger biskopen. Då väljer jag rottingen, säger Alexander.

Efter de tio slagen ska han be biskopen om förlåtelse. Det gör jag aldrig, säger Alexander. Men efter ytterligare ett slag har han ändrat sig. Han ber om förlåtelse. Du förstår väl att jag har straffat dig av kärlek, säger biskopen. Ja, svarar Alexander. Men för att få tid till eftertanke bestämmer biskopen att han ska låsas in på vinden.

Emilie är hos Helena och säger att det är svårast för barnen. Hon har bett om skilsmässa, men han vägrar. Med lagens hjälp ska han i så fall ta barnen i från henne. Emilie kommer hem och befriar Alexander från fängelset på vinden. Du misshandlade Alexander, säger hon till biskopen. Jag bestraffade honom, svarar denne. Kärlekens språk kan vara ganska kärvt. Jag skulle kunna döda dig, säger Emilie. Vårt barn ska aldrig födas. Biskopen bestämmer att Emilie från och med nu ska hållas inlåst. Varje försök till kontakt med yttervärlden kommer att återverka på dina barns välbefinnande.

Regnet silar ner över en skugglik kvinnostaty, en omkullvält barnvagn med en flickdocka ligger i regnet. Sommaren har kommit. Inne sitter Helena i sommarbostaden och sover. Bredvid henne sitter Oscar han sträcker ut handen och klappar hennes kind, hon vaknar och börjar tala. Helena börjar prata med honom som om hon kände hans känslor. Hon är inte alls förvånad över att han är där. Oscar oroar sig för Emilie och barnen. Helena berättar om de olika rollerna vi har i livet och hur den ena rollen avlöser den andra. Det gäller att inte dra sig undan säger hon. Man måste behärska sina roller. Att vara sorgsen var en märklig roll säger hon. När hon sörjde Oscar kom känslorna inifrån kroppen och liksom slog sönder verkligheten. Sedan dess har verklighet förblivit trasig. Underligt nog känns det riktigare på det sättet. Så jag gör mig ingen möda med att få den hel igen. Jag bryr mig faktiskt ingenting om att ingenting stämmer.

Helena får sedan besök i sommarbostaden av Maj som nu väntar barn med Gustav Adolf. Maj är orolig för Fanny och Alexander. Hon och Alexander har kommit överens om att skriva, och hon har skrivit sju brev, men Alexander bara ett.

Under sommaren kommer också Emilie för att hälsa på hos Helena. Vid det laget är hon gravid och djupt olycklig med biskopen. Hon beskriver hur hon ser sina barn plågas, speciellt Alexander. Emilie säger att biskopen är en livsfarlig motståndare som bara väntar på rätta ögonblicket för att krossa Alexander och att Alexander inte förstår hur farlig han är. Biskopen vägrar ge Emilie skilsmässa och försöker hon kommer han ta barnen från henne. Emilie säger att hon är instängd och hon kan inte längre andas. Hon säger att hon hatar biskopen gränslöst. Hon ber Helena att inte säga något om att hon har varit där, till någon.


I biskopsgården finns barnen med biskopen, han mor och syster samt faster och tjänstefolket. Pigan Justina berättar att det var värre för de förra barnen, biskopen var värre då. Barnen som dog drogs ner av strömvirvlarna. Deras mor försökte rädda dem men dog istället tillsammans med dem. De hade klamrat sig fats vid varandra så att de var som en enda stor kropp. Alexander berättar för Justina att han har sett barnens vålnader i huset och att de talat till honom. De hade sagt till honom att de försökte fly från biskopen då de drunknade. Biskopen hade låst in barnen och frun i barnens rum och där fick de svälta. Justina går genast till biskopen för att berätta vad Alexander har sagt. Biskopen kallar till sig barnen. Alexander försöker undkomma med att säga att Justina har hittat på. Biskopen får honom att svära på bibeln att han talar sanning. Alexander säger till biskopen att han tror att biskopen hatar honom. Biskopen säger att han inte hatar honom utan älskar honom men kärleken han hyser till Alexander är inte blind eller mjäkig utan stark. Biskopen säger att han är andligen strakare för att han har sanningen och rättvisan på sin sida. Så småningom erkänner Alexander.

Biskopen väljer att bestraffa Alexander eftersom han har en svaghet, hans lögner. Livet straffar lögner utan hänsyn, säger biskopen. Straffet ska lära honom att älska sanningen, menar han. Han får slag av rottingen men vägrar be om förlåtelse vilket gör att han får fler slag. Till slut ber han biskopen om förlåtelse för lögnerna. Du förstår väl att jag har straffat dig av kärlek säger biskopen. Alexander blir instängd på vinden för att få tid till eftertanke. Emilie kommer hem till sin bestraffade son som ligger hopkrupen på vinden, blodig.

Isak åker till biskopen för att träffa biskopen. Biskopen har behov av pengar och har erbjudit Isak tidigare att köpa en kista, något som Isak tidigare avböjt eftersom han inte gör affärer med kyrkan. Nu har Isak ångrat sig. Under tiden som biskopen och hans syster samtalar så springer Isak upp till barnen och säger åt dem att förbereda sig. Biskopen är sugen på pengarna och kan inte motstå affären även fast han vet att han blir lurad. Under samtalet med biskopen tittar Isak ständigt ner i golvet. Ge mig pengarna, säger biskopen. Barnen kryper ner i kistan som Isak köper. Biskopen får plötsligt ett utbrott på Isak, ditt judesvin säger han, du försöker stjäla mina barn. Hans syster säger att det inte går eftersom hon har nyckeln till deras rum och rummet är låst. Biskopen springer upp till rummet och Isak faller ner på sina knän och skriker. Mycket riktigt så ligger barnen på golvet i sitt rum och Emilie står i rummet när biskopen kommer in och säger ”Du rör dem inte”. Nästa scen ser man barnen kliva upp ur lådan hemma hos Isak, där allt är magiskt.


Hemma hos Isak finns Aaron och Ismael samt mängder av saker inte minst olika dockor. Aaron har en dockteater. Mitt i natten går Alexander upp, han behöver kissa. Han hittar sedan inte tillbaka till sitt rum. När han letar efter sitt eget rum möter han sin far. Oscar säger ”Det är inte mitt fel att det har gått på tok. Jag kan inte lämna er.” ”Varför kan du inte gå till Gud och be honom slå ihjäl biskopen eller är det så att han skiter idig, att han skiter i oss allihop”, säger Alexander. ”Du måste vara rädd om människor, Alexander”, säger fadern.


Kvar hos biskopen finns Emilie som inte kan sova. Emilie dricker varm buljong för att sova då biskopen frågar henne om han kan få den, han sträcker bedjande sina händer mot henne. Hon ger honom buljongen. Biskopen frågan Emilie om hon inte kan förlåta honom. Hon svarar att hon stannar ju hos honom. Biskopen kräver att barnen ska tillbaka. Jag bryr mig inte om det som är ohjälpligt jag bryr mig bara om det som är rätt, säger biskopen. Biskopen tittar till Elsa, hans sängliggande sjuka faster. Hon tycker att rummet är för mörkt och vill ha ljuset närmare sig.

Biskopen säger till Emilie, ”Du påstod en gång att du byter masker oavbrutet, att i slutet visste du inte vem du var. Jag har bara en enda mask, den sitter fastbränd i mitt kött. Jag såg mig själv som klok, vidsynt, rättvis, jag anade aldrig att någon skulle vara i stånd att hata mig. Jag är rädd för Alexander”. I buljongen som biskopen drack fanns sömnpulver, när han vaknar till säger Emilie att hon ska lämna honom. Han blir mycket upprörd och säger att han ska förfölja henne och hennes barn. Han ber Emilie om hjälp, han kan inte se längre. ”Är du där, jag kan inte se dig längre.”


Samtidigt har Alexander ett samtal med Ismael som är inspärrad eftersom de andra är rädda för honom. Alexander undrar vem Gud är. Ismael säger att vi kanske inte har några gränser, kanske flyter vi genom varandra, storartat och obegränsat.


Han kommer nära Alexander och håller om honom bakifrån och viskar i hans öra. Han berättar om biskopens rop ”Min Gud varför har du övergivit mig?” Alexander ber honom sluta berätta men Ismael säger att det inte är han som talar, det är Alexander själv, han bara förmedlar som en ängel som beskyddar honom. Ismael beskriver biskopen som en ståtlig och reslig man med ljust gråsprängt hår, blåögd och ett gossaktigt ansikte. Ismael berättar målande om hur Faster Elsa drar ner ljuset i sitt rum i biskopsbostaden och fattar eld. Hon blir till en mänsklig fackla. Samtidigt som scenen visas hörs man en tvärflöjt spela. Hon tar sig in i biskopens sängkammare. Biskopen som först sover djupt kunde inte släcka elden som hade antänts på honom. Hans underkropp var sönderbränd liksom hans ansikte var förkolnat. Innan han dog så ropade han gång på gång att hans plågor var outhärdliga, det är hans mor som hör hans klagorop. Biskopen dör till slut.

Emilie föder en dotter, Aurora, och flyttar tillbaka till det Ekdahlska hemmet. Beröva inte människorna sina undanflykter då börjar hon slå omkring sig, säger Gustav Adolf i ett tal till familjen där de alla är samlade för att hytta Aurora och hans egen nyfödda dotter som han fått tillsammans med Maj. Men de måste vara begripliga. Världen och verkligheten ska vara fattbar så att vi med gott samvete kan klaga över enformigheten. Konsten behöver vi. Världen är en rövarkula. Förgiftningen drabbar oss alla, ingen går fri. Vi behöver glädja oss åt den lilla världen, säger han. Kvinnan är den som härskar över alltsammans.

I sista scenen ses Alexander i vit nattskjorta och röda tofflor. Biskopen kommer bakifrån och får honom att ramla omkull. Biskopen vänder sig om och säger ”Mig slipper du inte”. Samtidigt pratar Emilie med Helena och presenterar ett nytt teaterstycke, ett drömspel av August Strindberg, ”Allt kan ske allt är sannolikt och möjligt”.

4. Tolkning

”Ei blot til lyst” som det står ovanför teaterscenen betyder översatt att filmen inte enbart ska ses som underhållning. Filmen har ett budskap som den vill förmedla, den vill också utmana betraktaren. Eftersom det är en teaterscen som visas kan det handla om att ifrågasätta våra roller, masker och interaktion.

Masker kan ses som uttryck för övernaturliga makter. Den som tar på sig en mask upplever sig ofta vara förvandlad i sitt inre och antar maskens egenskaper under den tid den bärs. De ses alltså inte bara som ansiktsförklädnader utan också som självständiga föremål som medel för att identifiera sig med något annat eller övernaturligt.


En teaterscen kan ses som livets scen, där våra liv utspelar sig och där vi kommunicerar med varandra på olika nivåer, verbalt och icke-verbalt. I Grekland uppfördes varje år i antikens Aten de gamla tragedierna under Dionysoskarnevalen, ur detta växte den västerländska teatern fram.
 Här dramatiserades myter och hjältesagor som urtyper för grundläggande mänskliga konflikter. Skådespelarna bestod till en början enbart av män. För att markera skillnaden mellan olika roller använde de masker.

Många av namnen på karaktärerna i Bergmans uppsättningar återkommer och genom att förtydliga betydelsen av aktörernas namn så kan vi finna en hel del information om rollens karaktär. T.ex. Vergérus (biskopens efternamn) stod ofta för en auktoritär figur som representerade det rationella.
 Det stämmer ganska bra med den rollfigur som biskopen spelar. Edvard (biskopens förnamn) betyder väktare, här skulle man kunna se honom som sanningens och det rationellas väktare. Alexander betyder, mannens försvarare, vilket är intressant med tanke på att det är han som exponerar biskopens brist på helhet, att biskopen inte är i kontakt med sin skugga, på det sättet försvarar han mannen. Oscar betyder gudaspjut. Helena betyder fackla eller den lysande. Ismael betyder Gud hör.


Ordet präst och biskop kan härledas till församlingens äldste liksom den som tjänar församlingen.
 Kyrkan ses ofta som en inrättning som är till för att stötta människan. Om den väl har varit det är det många skilda meningar om.

Helenas hus är stort och rikt på saker och upplevelser, här finns det goda och utrymme för fantasi men det hotfulla mörka, finns utanför fönstret. Alexander betraktar genom fönstret hur de mindre bemedlade tvingas flytta under bister vinter. Ett hus kan ofta representera människan själv och det som händer där händer också inom oss. Vi är så att säga själva huset.
 Alexander är en del av Helenas hus, det kvinnliga, här finns värmen men utanför råder bister vinter och fattigdom. Biskopen är inte en del av Helenas hus.

Alexander betraktar den kvinnliga statyn i Helenas hus som får liv, den är integrerad med sin skugga. Den vita statyn rör sig som livet ständigt rör sig, i livets dans, och den rör sig i samklang med sin skugga. Statyn är en avbildning av människan, en representant som är tidlös. Arketyperna är tidlösa, genom alla tider så har människan strävat efter integrering av skuggan för att få ro och känslan av att bli hel.

Helena har en relation med Isak. I den relationen är det Helena som tar plats och utrymme och Isak som anpassar sig d.v.s. Helena sätter gränserna och råder. Isak accepterar och respekterar Helenas olika roller, han har inget uttryckt behov av att kontrollera henne. Filmen beskriver sin utgångspunkt, kulturen som är sprungen från den visa och jordiga Modern, Helena. Kulturen har som jag tolkar det alltså ett ursprung i matriarkatet, såsom Enuma Elish, enligt Fromm.
 Det är en babylonisk myt där världen styrs av Tiamat, den stora modern, som härskare över universum, innan mannen tar över. Enligt Bachofen
, som Fromm beskriver det i hans bok, så kännetecknas den matriarkaliska kulturen av att tyngdpunkten vilar på blodsbanden (moderns oomtvistliga egenskap av förälder), på jordens band och på ett passivt accepterande av alla naturliga fenomen. Här är alla människor lika eftersom de alla är sin mors barn, moder jords barn. Meningen med livet är människans lycka, det finns ingenting viktigare och mer värdigt än den mänskliga existensen och livet. Mycket av det som Helena förmedlar via sitt hus, sitt själv, och via det hon uttrycker.


Helenas son Oscar är biskopens motsats vilket blir tydligt i och med hans vita klädsel (kontrast med biskopens svarta). Det svarta, liksom det vita står för det absoluta. Det är fullständig omedvetenhet. Den lovar om den kommande uppståndelsen då den via grått ska ljusna till vitt.
Oscar håller ett känslomässigt tal om sin kärlek till teatern, om maskerna och rollerna som vi har. Oscar dör, vilket kan tolkas som att han finns i det omedvetna. Eftersom den här tolkningen utgår från biskopen kan man säga att Oscar finns i biskopens omedvetna en manlig aspekt av honom själv som han inte kommer i kontakt med. Oscar representerar alltså en del av det som biskopen inte är i kontakt med och för att komma i kontakt med det behöver biskopen integrera sin skugga. Helena är Oscars mor, den världen han är sprungen ur.

Hos Helena är alla välkomna sura som glada, tjänstefolk som vänner, det finns så att det räcker för alla. Det dignande julbordet representerar ofta i vår kultur kärlek, glädje och accepterande.
 Hon accepterar de mindre bra sidorna som människor har, eftersom hon accepterar sina egna mindre bra sidor. Hon är en integrerad kvinna som är medveten om sin skugga och sina olika roller. Hos Helena är människorna levande. Hos Helena är människorna klädda i färger, skratten är högljudda, leenden finns på plats, här är även den sura tjänstekvinnan härlig, det finns inget hotfullt eller farligt hos henne. Det är själfullt.

Oscars död inleder en svår tid för Alexander, Fanny och Emelie, livet blir dött och otillgängligt. Kärnfamiljen har gått sönder. För att fortsätta analysen med utgångspunkt från att berättelsen har sitt ursprung från den stora modern så beskriver Oscars död och biskopens inträde hur mannen och det manliga tar över. Vi ser i scenen hur Emelie, Alexander och Fanny lämnar Helenas hus för att bege sig till biskopens hus. Biskopen har nu gift sig med Emelie.

Men för att backa (och förekomma historien på en och samma gång) till vad som sker när Oscar dör. Det är under föreställningen Hamlet som Oscar faller ihop, där Oscar ska spela vålnaden. Berättelsen om Hamlet är i all korthet att Kungen, Hamlets far blir mördad av sin bror som sedan gifter sig med hans mor, då låtsas Hamlet bli galen och planerar sin hämnd. Hamlets syster blir galen av sorgen och dränker sig. Det finns många likheter till filmen här. Alexanders far dör ”mördad” av den elake brodern, biskopen. (Biskopens förra fru blir galen och drunknar tillsammans med sina barn.) Biskopen gifter sig med hans mor samt Alexander planerar sin hämnd, som uttrycks senare i filmen tillsammans med Ismael, biskopen förtärs till döds av elden. I Marion Woodmans bok den sovande bruden beskrivs Macbeth, ett annat drama av Shakespeare.
 Där låter hon Lady Macbeth och Macbeth representera den kvinnliga respektive manliga principen. I Fanny och Alexander skulle vi kunna tolka Hamlet som en beskrivning av huvudpersonernas roller. Emelie som det omedvetet ointegrerade kvinnliga som därmed inte förstår biskopens ondhet och Alexander som Hamlet som planerar sin hämnd på biskopen. Biskopen står för det omedvetet manliga. Vare sig det kvinnliga eller det manliga har fäste i verkligheten vilket blir en ond cirkel.

Biskopen i sin manlighet betonar perfektionism, regler och specialisering såsom vår patriarkala kultur gärna gör.
 På en medveten nivå strävar han efter mer men inom ramen för hans ställning och roll. Bakom hans strävan finns desillusion och skräck eftersom utanför rutiner och regler kan han inte längre kontrollera vare sig själv eller omgivningen. Därför är det så viktigt för honom att straffa Alexander när han inte håller sig inom de ramar biskopen har satt upp.

Vid Oscars dödsbädd vågar sig till slut Alexander fram till sin far, i det ögonblicket han tar sin fars hand så dör Oscar. I ett barns fantasi är det inte långsökt att tänka sig att Alexander tror att han själv är orsak till att hans fars slutgiltiga död, han bär på skulden. På så sätt blir inte skillnaden mellan biskopen och Alexander så stor, de är båda orsaken till Oscars död, i Alexanders fantasi. Emelie blir utom sig av sorg men också blind, hon vänder sig från sitt ursprung vilket också gör att hon inte ser vem biskopen är. De enda som kan få henne att se är barnen, Alexander och Fanny. Man kan anta att Emelie representerar biskopens anima, hans kvinnliga aspekt. När hon beskriver hur hon inte är i kontakt med sina känslor eller sin egen vilja (sina behov) är det biskopens anima hon beskriver.

Att kunna se kopplas ofta tillsammans med andligt seende. I djuppsykologisk mening är ögat ljusets och medvetandets organ, via ögat kan vi varsebli världen, så att den blir verklig. Att se livet som det verkligen är.
 När Emilie tittar bort ser hon inte vad som pågår, så fungerar också biskopens anima (eftersom hon representerar hans anima), den ser inte verkligheten, då vet vi hur biskopens inre ser ut och fungerar.

I filmens scener med Emelie och biskopen ser man hennes världsfrånvända ansikte och kroppsuttryck och biskopens totala fokus på henne, i någon mån hans besatthet av henne, vi skulle kunna tala om animabesatthet.

Biskopen står inte ut med Alexanders fantasier och påhitt. Biskopen talar om för honom skillnaden mellan lögn och sanning och varför man ljuger. Fantasin är något storartat och en gåva av Gud, säger biskopen. Han beskriver hur Gud är perfekt utan skavanker. Runt biskopen finns inget fantasifullt, det är kalt och kargt. Om man ser biskopens hus som hans själv så är det utan innehåll, utan saker och de som bor där är trasiga och såriga, det är kärlekslöst och innehållslöst som en tom själ.

Biskopens döda fru och barn kan tolkas som att hans inre själsliv är dött, det som en gång fanns där med fantasi och barnslig livfullhet är dött. Det är också signifikativt att han hade två döttrar, det är hans anima som kan visa honom vägen till hans skugga där hans energi kan frigöras så att han kan älska sig själv och andra igen. Utanför barnens rum är det galler, biskopens kontroll och rädsla manifesteras.

Emelie säger att hon vet att de kommer att göra varandra illa. Hon berättar för honom att kontakten mellan dem kommer att vara en smärtsam process. Via konfrontationen med Emelie, och via henne Alexander, kommer biskopen komma i kontakt med sin skugga.


Biskopens mor och syster som bor i biskopens hus visar på kargheten i det kvinnliga, det är en hårdhet och kyla som inget tränger igenom, skrämmande. Faster Elsa är enormt tjock och sängliggande. Det är som om hennes fettlager bär på familjemedlemmarnas outlevda känslor liksom det skyddar mot hårdheten och kylan runt henne. Man skulle också kunna tolka det att det är hans fadersarvs kvinnliga aspekt som är förlamad och orörlig.

I biskopsgården stänger biskopen in barnen, hans försök att kontrollera det vilda och fantasifulla men ändå äga det. Biskopen upplever det fantasifulla som ett hot mot hans kontrollerade tillvaro. Alexander skrämmer honom. Han har svårt för att värja sig mot Alexander. Alexander representerar det som biskopen försöker trycka bort hos sig själv. Alexander är Oscars son, det som biskopen vill komma i kontakt med men som finns oåtkomligt för honom. Om han inte gör det skulle han framstå som ofullkomlig och det finns inget mer som skrämmer biskopen. Han måste hålla sin fasad välputsad. Biskopen säger att han straffar Alexander av kärlek. Han låser också in Alexander precis som han försöker låsa in aspekterna som Alexander står för hos sig själv.

Att biskopen vägrar skilja sig från Emilie handlar förmodligen om att förlorar han henne förlorar han sin väg till livfullhet, vägen till skuggan. Han har investerat projektionen i Emelie att hon är hans livsrum, han kan inte hämta tillbaka den till sig själv utan att utmana sig själv och det vet han inte hur man gör. Hans enda mask är som fastbränd i hans ansikte, han har inga andra, säger han. Därför blir andra människor i hans omgivning viktiga för honom, de behöver så att säga hjälpa honom genom att bära de masker han själv inte kan bära. När de som bär viktiga masker avböjer så hotar det hans egen stabilitet. Antingen måste han få någon annan som tar på sig rollen av att bära masken eller så får han tillbaka projektionen som finns i masken.

Emilie, biskopens anima, befriar Alexander, d.v.s. via kontakten med sin anima kan biskopen befria skuggan vilket kan ge honom liv. Emelie konfronterar biskopen med att hon skulle kunna döda honom, vilket hon gör om hon lämnar honom. Hon säger att deras barn inte ska födas d.v.s. att hon kommer förhindra honom kontakten med skuggan. Barnet kan ses som representant för den infantila, begynnande, skuggan.


Enligt von Franz så representerar barnet ofta självet i en saga och det är viktigt att fråga sig vad det betyder när självet visar sig symboliserat av ett barn. Barnet kan också representera den infantila skuggan.
 Framför barnet finns ett helt liv, något nytt föds fram via barnet. Barnet är sig självt, ofördärvad och en sanningssägare. Här skulle barnet kunna representera skuggan som sakta växer upp och har potentialen att bli vuxen.


Scenerna som sedan utspelas inleds med att vi får se regn. Regnet kan jämföras med själens livskraft som får kroppen att blomstra, liksom regnet strömmar ner i jorden och får den att spira.
 Själen kan ge kroppen liv. Och mycket riktigt så är Emilie gravid. Den svarta skugglika statyn står i regnet och börjar bli synlig liksom den lilla dockan i barnvagnen som kan tänkas representera anima som vägen till biskopens skugga, den börjar bli exponerad. Det är också sommar vilket skulle kunna tolkas som att tiden är mogen.

Helena pratar med Oscar, det som biskopen inte ännu kan gestalta, och berättar om de olika rollerna vi har i livet och hur den ena rollen avlöser den andra. Det gäller att inte dra sig undan säger hon. Biskopen försöker dra sig undan sina olika roller, det är problemet och konflikterna uppstår som hans möjligheter. Helena beskriver att känslorna kommer inifrån kroppen och liksom slår sönder verkligheten, hon beskriver själva processen av att komma i kontakt med skuggan samt vikten av att inte låta det vara en intellektuell upplevelse utan också en kroppslig och känslomässig upplevelse. Helena beskriver att den trasiga verkligheten är den sanna, det ofullkomliga är det sanna. Vi kan inte förklara och förstå allt som finns i det omedvetna utan vår uppgift är att förstå, lägga märke till och acceptera.

Maj som kommer till Helena berättar att hon har skrivit sju brev till Alexander. Sju anses vara ett av de viktigaste talen, sju demoner, judarnas sjuarmade ljusstake, den helige andens sju gåvor, sju sakrament. I det gamla Kina var talet sju också tillordnat den manliga principen.
 Antroposoferna anser att det är sjutalet som fulländar en cirkel varefter kommer förändring och förnyelse. Indirekt får vi veta att snart kommer förändringen och man skulle kunna tänka sig att det manliga blir mer helt.

Slutligen kommer Emelie till Helena och berättar om plågan som barnen och hon själv genomgår, i någon mån är det processen med att komma i kontakt med skuggan som hon beskriver, det sker med smärta. I analysen av filmen kan man se Emelie som en egen person men här tolkar jag det som att hon är vägen för biskopen att komma i kontakt med sin egen skugga. Emelie återknyter till sitt ursprung och har kontakt med det själfulla, Helena, hon har påbörjat integreringen. Hon beskriver att biskopen är en livsfarlig motståndare som bara väntar på rätta ögonblicket för att krossa det som kan exponera hans skugga, Alexander. Emilie säger att det känns som om hon inte kan andas. Hennes hat för biskopen är gränslöst, hon beskriver biskopens hat till sig själv, det som han projicerat på andra.

I biskopsgården berättar Alexander för tjänstekvinnan hur han har haft kontakt med biskopens döda frus vålnad. Hon berättade för Alexander att hon och hennes barn försökte fly från biskopen som hade låst in dem. I samband med flykten dog de, det är berättelsen om hur biskopens skuggfigurer har flytt från honom. Alexander låter inte biskopen vara ifred han exponerar hans skugga och biskopens vrede väcks.

Men biskopen vill inte se att han bär på vrede istället kallar han den bestraffning han ger Alexander för en kärleksbestraffning. Biskopen förnekar en del av sin skugga, vreden. Bestraffning av Alexander ska lära honom att älska sanningen säger han, den yttre bestraffningen är ingenting emot den smärta som kontakten med skuggan innebär. Han bestraffar Alexander med samma hårdhet som han håller kontroll på sig själv. Livet straffar lögner utan hänsyn, säger biskopen.

Isak kan byta masker till skillnad från biskopen. Det ser man hemma hos honom också där det finns fullt med masker och dockor. Masker är i många kulturer även uttryck för övernaturliga makter. Den som tar på en mask känner sig förvandlad i sitt inre och antar under en tid de egenskaperna som masken förmedlar.
 Biskopens begär och fåfänga gör att han inte kan motstå pengarna som Isak erbjuder honom även fast han förstår att han genom det inte längre kan behålla barnen, det lekfulla. Isak tar på sig en underdånig mask som biskopen inte kan motstå. Isak har genom sitt liv lärt sig att allt är fullkomligt i sin ofullkomlighet, det gör livet levande och magiskt.

Barnen förs från biskopen till Isak i en kista. Dionysos hade en mystisk kista där han förvarade symboliska tillbehör. Vid högtider kröp en orm ur kistan som sedan bars av särskilda präster.
 Ormen är ett symboldjur. I bibeln finns den i paradiset. I esoteriska system finns kundaliniormen som ringlat ihop sig vid nedre ändan av ryggraden, en symbol för all livsenergi som ska väckas och förstärkas genom meditationen. Ormen är symbol för stark psykisk energi.
 Barnen skulle kunna ses som värdefulla symboler. Alexander har en stark psykisk energi och han har potential att väcka biskopens livsenergi.

När Emelie sitter vid matbordet i biskopsgården och dricker sin buljong mitt i natten (mörker, det omedvetna har blivit belyst) efter det att barnen har hämtats ber biskopen om att få buljongen. Han har inte längre på sig sin biskopsdräkt utan ett nattlinne. Hans behov av näring är stort, han kan inte ge det till sig själv, han behöver få det genom Emelie och han erkänner sitt behov. Han ber henne om buljongen på ett ödmjukt och bedjande sätt. I buljongen finns sömnpulvret, som han inte är medveten om. Sömnen är den lilla döden. I sömnen hamnar vi i drömmarnas land och drömmen skonar oss inte för det omedvetna som vi försöker hålla borta. Det är också där han hamnar. När han somnar kan han inte hindra elden från att nå honom och den som bränner bort den enda mask han har. Elden tar honom ut från sitt fängelse. Faster Elsa (som spelas av en manlig skådespelare) vill ha ljuset närmare sig, hon vill se vad som händer, hon vill bli seende. Det skulle kunna tolkas som att bli andligt seende.
 Det är hon som antänder biskopen.

Samtidigt blir biskopen blind när Emelie säger att hon tänker lämna honom, när han vaknar kommer hon att vara borta, säger hon. Blindhet står ofta för ödets nyck men också för ett inre ljus och med det ett visst förakt gentemot den yttre världen. Profeter och diktare har ibland framställts som blinda. De ansågs ibland ha sett hemligheter som egentligen enbart var för gudarna att se. Amor (Cupido) framställdes ofta som blind som en sinnebild för den jordiska kärleken som ringaktar allt förnuft.
 Ödets nyck gör att biskopen blind. Han förälskar sig i Emelie förmodligen mot hans eget förnuft, hans väg till skuggan. Biskopens blindhet talar för att han har fått kontakt med sitt inre att han lämnar den yttre verkligheten och tvingas in i sitt inre.

Scenerna i filmen börjar flyta in i varandra. På samma sätt som biskopen börjar integrera sin skugga, en slags pendelrörelse mellan inre och yttre verklighet. Nästa scen är när Ismael (som spelas av en kvinnlig skådespelare), Isaks son, berättar att alla är en och samma, att de flyter in i varandra (såsom vi via våra projektioner flyter ihop med varandra). I den stunden vi förlägger en viktig projektion på en annan person blir vi bundna till personen eftersom det är en del av oss. Vi blir bundna till dess att vi kan hämta tillbaka projektionen.


Alexanders hat till biskopen är biskopens hat till sig själv. Detta hat är som flammande eld som förbränner honom, det finns i hans skugga och antänds när han kommer i kontakt med den. Ismael beskriver biskopen som en man med ett gossaktigt ansikte, han beskriver biskopen som en outvecklad pojke, han har inte blivit man ännu, d.v.s. integrerat skuggan. Elsa som är andligt seende blir den fackla som antänder biskopen. Elsa är hans faster alltså kan man tolka det som hans fars kvinnliga aspekt. Samtidigt hör man tvärflöjten spela, biskopens kontakt med det levande som äntligen får leva ut. Biskopens underkropp blir sönderbränd, hans maskulinitet antänds. Hans stelnade mask som sitter som fastbränd på hans ansikte bränns bort och öppnar upp för andra möjligheter men det är inte utan smärta och det är i hans mors åsyn som det sker. Biskopen dör till slut.

Elden är ett levande element som förtär, värmer och lyser, som kan vålla smärta och medföra döden. Det är det enda element som människan själv kan åstadkomma, därför symboliserar det den gudalika människan. Elden kan vara en renande låga som förintar det onda och utplånar demoniska varelsers kroppsliga existens. Ofta uppfattas elden som ett manligt element och är sinnebild för livskraft, hjärta, fruktsamhet och upplysning.


Biskopen dör, transformeras, och dottern föds. Barnet är frukten av det nya levande ett flickebarn, anima, Aurora. Biskopen kommer åt sin skugga via sin anima, det kvinnliga som har kontakt med känsloliv och över det magiska i tillvaron. Beröva inte människorna sina undanflykter då börjar hon slå omkring sig, säger Gustav Adolf i sitt tal. När biskopen inte längre kunde dölja sina svagheter bakom sin väl uppbyggda fasad började han slå omkring sig, t.ex. bestraffningen han gav Alexander. Vi behöver glädja oss åt den lilla världen, säger han, alltså den ofullkomliga världen.

I sista scenen ses Alexander i vit nattskjorta och röda tofflor. Män brukar ibland kallas för toffelhjältar vilken då beskriver en man som har haft alltför stort inflytande från kvinnor. De röda tofflorna kan också kopplas till något erotiskt kvinnligt. De röda tofflorna ser jag som en kvinnlig aspekt hos Alexander. De skor som har fört honom fram i livet är den kvinnliga aspekten men nu behöver han integrera och hantera hans animus, hans manliga aspekt. Alexander har växt upp i stort sett i matriarkatet, i Helenas hus, och behöver integrera sina manliga aspekter som finns i hans skugga och i hans medvetande som representeras av hans döde far och biskopen som kan fortsätta att nå honom med slag.

5. Vidare undersökning

Det finns mycket intressant att analysera i Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander som det hade varit intressant att följa upp t.ex. biskopens anima, animabesatthet förutom många andra aspekter av filmen.

6. Sammanfattning, slutsatser och diskussion

Den här filmen analyseras utifrån perspektivet biskopens skugga. Det finns mycket intressant att analysera i den här filmen men det finns inte utrymme för det här och nu. Även biskopens skugga skulle säkerligen ha kunnat få ännu mer utrymme men jag har valt att begränsa mig till detta. Jag kan förstå varför filmen Fanny & Alexander har väckt ett stort intresse. Den talar till oss på en fundamental nivå, den beskriver brister som vår tids kultur kämpar med. Den beskriver svårigheter med familjer som slås sönder, om bristen av stöd från omgivningen t.ex. från kyrkan och om utanförskap. Den beskriver smärtan med att inte vara i kontakt med vår själ, om att vara beroende av yttre ting, såsom biskopen. Det yttre kan som för biskopen vara social ställning, regler och ritualer som inte får ifrågasättas. Tidigt strävar många av oss mot en social ställning med regler och ritualer som kan hålla det hotfulla känslomässiga och kroppsliga och ofullkomliga borta. Vi vet inte riktigt hur vi ska närma oss det själfulla och det har under lång tid varit nedvärderat, med låg status. Det själfulla gör inte att maten står på bordet.


De värderingar som den matriarkala kulturen står för, det är osagt om det har existerat eller inte, längtar de allra flesta av oss efter. Omtanke och empati för varandra, fred, strävan mot meningsfullhet, att människan räknas, inte det hon presterar o.s.v. Många kan uppleva sig som fattiga och utstötta från detta och är ständigt på jakt efter sin plats (att bo), såsom de som Alexander ser utanför fönstret ifrån Helenas hus. De upplever att just de har blivit uteslutna ur något som andra får. Sanningen är att vår kultur är mer präglad av maskulina värderingar (ur ett jungianskt perspektiv) där yttre målsättningar värderas högre än de inre. Vi skulle behöva båda. Det maskulina skiljer mellan inre och yttre verklighet. Den manliga energin är upptagen att nå målet vilket leder till att vi förlorar kontakten med vårt inre liv. Det liv som ger mening. Utan skuggan är det svårt att finna vår egen inre sanning vilket innebär att ensamma gå in i vårt mörker och stanna med vår inre process.


Biskopen söker innehåll och mening och därför vill han ha Emilie som han tror har det han söker efter. Han projicerar på henne. Han ser denna kvinna som kan anta olika roller och som kommer från Helenas kultur/hus. Själv har han bara en roll/mask, han går omkring i samma biskopsdräkt hela tiden till skillnad från Emelie som byter den ena vackra klädkreationen mot en annan. Han är respektabel, målorienterad, rationell och perfektionistisk. Men han saknar kontakten med sig själv, med hans inre, med hans själ. Han är ensidig. En kvinna skulle mycket väl kunna agera på samma sätt, det har inte med kön att göra. Han har disciplinen att utveckla sig själv på ett andligt, fysiskt och intellektuellt plan men han saknar det själfulla, det inre, det meningsfulla. Han kan inte leka med livet.


Skuggan är inte enbart negativ utan består av positiva och negativa egenskaper och attityder som vi inte är i kontakt med. Många av de egenskaper och attityder som finns i vår skugga projicerar vi på andra i vår omgivning, på det sättet blir vi delvis blinda för vem de egentligen är och vår kommunikation blir därmed vriden. Våra projektionsbärare blir viktiga förvaltare av våra egenskaper och attityder. Försvinner de behöver vi en ny individ att projicera på alternativt att vi själva konfronteras med projektionen.


Skuggan är i enlighet med jungiansk psykologi en arketyp som det är viktigt för oss att integreras med för att bli helare eftersom vi får tillgång till vår själ, den som på gott och ont lever i vårt omedvetna. Integrationen med vår skugga ger oss kontakt med oss själva och livet. Utan tillgång till skuggan är vi avskurna från oss själva. Avskurna från oss själva blir vi desorienterade i livet, vi vet inte vad som är bra för oss eller vad som är viktigt för oss. Utan kontakt med vårt inre själsliv riskerar vi att sträva mot mål som inte ger oss något vilket resulterar i dålig självkänsla.

Biskopen är inte i kontakt med sin skugga. Biskopen är en uppblåst man som använder sig av sin kraft för att skydda sig från att andra (och att han själv) ska genomskåda hans tomhet. Han tror på sin egen överlägsenhet gentemot andra och bestraffar sin projicerade skugga hårt, såsom han gör mot Alexander. Hans tomhet hotar att exponeras av Alexander, att han ska tappa kontrollen, att inte veta vad som är sant eller falskt, rätt eller fel. Biskopens värderingar om sant/falskt, rätt/fel har ingen förankring hos honom själv och eftersom han inte har kontakt med sitt inre behöver han yttre regelverk att följa. Hans uppblåsthet matas av hans svarta strikta biskopsdräkt och den makt han utövar därigenom. Han vill inte kännas vid hans egen litenhet, hans mindervärdiga känslor eller hans skuld vilket paradoxalt nog hindrar honom från att vara i kontakt med hans egen storhet. Han försöker bekämpa de hotfulla mindre respektabla aspekterna hos Alexander istället för att granska dem hos sig själv. Vår skugga finns oftast hos personer av samma kön.


Skuggan vill leva med oss i någon form och den har lite med förnuftet att göra. Istället har den mycket med kropp och känsla att göra. Helena beskriver processen väl när hon pratar med Oscars vålnad. När skuggan väcks river och sliter den i kroppen, man liksom går sönder och behöver acceptera sin ofullkomlighet.

Biskopen är en auktoritär man som vaktar över det rationellas betydelse, till skillnad från det allmänmänskliga. Han kan inte erkänna småaktigheter såsom avund, svartsjuka, hat, rädsla, att inte ha rätt, att inte ha svar på allt, lättja, lystnad och andra mindre attraktiva egenskaper. Med andra ord så tar han inte ansvar för vem han är.


De flesta projektioner har en gnutta av sanning, det är så de får fäste. Hans kritik av Alexander har en gnutta av sanning därför är det så svårt att se att det är en projektion. Både för biskopen, Alexander själv och för omgivningen. Det är här den emotionella nivån blir så viktig. Ju mer kontakt med mitt inre desto lättare kan jag skilja ut en projektion.

I och med förälskelsen till Emelie aktiveras biskopens anima. Hon gestaltar också hans anima. Emelies gestaltning beskriver biskopens anima som världsfrånvänd utan känsla, medvetenhet och närvaro. Han behöver tillgång till sin anima för att nå sin skugga. Det är i de emotionellt laddade situationerna som skuggan är aktiv. I laddade situationer exponeras vi på ett sätt som också gör att vi har möjlighet att ifrågasätta våra tankar och iakttagelser.

Filmen börjar med att tala om för oss att den vill utmana betraktaren. Kanske vill den just utmana till att fundera över roller, hur vi förhåller oss till varandra och till oss själva. På teaterscenen kan vi ofta följa grundläggande mänskliga konflikter.

I berättelsen är Helena ursprunget, det har funnits en man och hon har en älskare men det är hon som bestämmer, hon har skapat en matriarkal världsordning, Helena har dock tre söner och sonhustrur. Helenas hus är rikt på saker och upplevelser och människor kommer och går, det finns mycket kvinnlig energi. Här är alla välkomna som de är. Och man bjuds på mat när man kommer dit, det finns så att det räcker för alla. Meningen med livet är människans lycka. Man kan tolka ett hus som ett själv så om vi tolkar Helenas hus som ursprunget för Oscar, Emelie och Alexander (och Fanny) kan vi säga att de kommer från en matriarkal struktur. Här rör sig kvinnans liv i samklang med skuggan.

Biskopens hus är kalt och kargt, bara det som är nödvändigt finns. Man straffas när man inte följer hans regler och mat är ett bestraffningsmedel liksom att låsas in. Biskopen bestämmer hur man får vara, vad man får säga och vad som är rätt eller fel. Man är inte accepterad för den man är utan för det man presterar. Hit kommer enbart de som har där att göra. Få är välkomna. Här saknas omtanken istället skvallrar man på varandra i ett försök att imponera på biskopen. Färgerna går i svart och vitt. Huset domineras av kalla kvinnor (biskopens mor, syster och tjänstekvinnor) och där finns även hans faster (fars anima, spelas även av en man) som är sjuk och sängliggande och som är den som leder till hans död.

Husen representerar det kvinnliga respektive det manliga. De är olika och har båda sina brister och sina fördelar. Biskopens hus representerar det manliga som inte har kontakt med sin skugga och vägen till kontakt är den kvinnliga aspekten, anima, här Emelie. Regler och rutiner är viktiga eftersom utan dem är det kaos. Utanför regler och rutiner tränger kaoset och med det skräcken på. Viljan räcker inte för att tygla detta kaos utan det krävs ett något annat som biskopen inte har tillgång till. Därför bjuder han in Emelie från det kvinnliga huset eftersom via henne kan han komma åt de krafter som krävs för att han ska kunna förstå och hantera kaoset. Men Emelie håller inte kaoset borta så länge han använder henne som en projektion och när hon lägger tillbaka projektionen hos biskopen börjar hans smärta, integrering. För att kunna hantera det som han upplever som ett kaos behöver han ha tillgång till andra masker. Han har bara en mask som är fastbränd på honom. Med Emelie kommer också Alexander som är en pojke som har växt upp i det kvinnliga och har tillgång till fantasi, tänka utanför ramarna och förmågan att bara vara i tillvaron. På Alexander projicerar biskopen sitt hat, oförmåga och svaghet o.s.v. Och eftersom Alexander inte tar emot projektionen utan kamp så hotas biskopen av exponering.

Som biskop har han uppgiften att värna om människorna i hans församling, han ska vara en länk till Gud och hjälpa människorna i deras själsliga fattigdom. När han gör arbetet med att integrera skuggan är det precis det han gör, hjälper människor runt sig genom att integrera skuggan men när han har börjat integrera skuggan bär han inte längre biskopsdräkten utan nattlinnet. Biskopsdräkten är svart, han bär skuggan (omedvetenheten) utanpå sig hela tiden för andra att se. När han börjar integrera skuggan bär han istället det gråa nattlinnet. Han är på väg att bli upplyst. När Emelie är gravid (skuggan har börjat ta form) och besöker Helena är hon också klädd i svart, hon bär också skuggan på sig.

Biskopen försöker stänga in och kontrollera Alexander och Fanny, det levande och fantasifulla rent faktiskt liksom inne i sig själv. Men de får hjälp att rymma från biskopen och hamnar hos en man som kan tolkas som kvinnans manliga aspekt, Helenas animus. Det är den kraftfulle manliga aspekten hos Helena som kan rädda barnen.

Tillsammans med Emelie väntar han på födelsen av den begynnande skuggan (fostret). Den har redan börjat ta form. Hos biskopen börjar känslorna komma inifrån kroppen som slår sönder den verklighet han har skapat. Han börjar upptäcka att han inte klarar av att hålla fasaden av att vara perfekt längre, han upptäcker sin ofullkomlighet. Han kan inte påverka processen utan bara acceptera den.

Alexander exponerar biskopens skugga när han berättar för biskopens tjänstekvinna om biskopens förra fru och barn. Biskopens vrede väcks men han vill inte se hans eget hat utan projicerar det på Alexander. Men Emelie befriar Alexander ur biskopens fångenskap och ser till att han sedan kan fly undan. Då behöver biskopen hämta tillbaka sin projektion vilket gör att hans egen medvetenhet om hans skugga växer vilket är smärtsamt men transformerande.


Biskopen frågar efter näring från Emelie och när han tar emot den faller han i djup sömn och blir blind. Han blir blind för den yttre verkligheten och tvingas istället fokusera på och se sin inre verklighet, det som förut varit omedvetet för honom.

Den smärta som biskopen upplever när han går igenom processen med att få kontakt med sin skugga är som en eld. Elden sätts igång via hans farsarvs anima, hans faster. Han möter sitt eget hat som på sätt och vis förgör honom. Biskopens maskulinitet antänds (hans underkropp bränns sönder) och hans fastbrända mask bränns bort (halva hans ansikte är bortbränt). Biskopen dör.
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7.2 Filmen


Fanny & Alexander, en film av Ingmar Bergman. Digitalt restaurerad, inspelad 1981, speltid 3 tim 1 min. AB Svensk filmindustri, Svenska filminstitutet.

7.3 Muntliga källor

Föreläsning Åke Tilander hösten 2008 för jungianska psykologi b nivå
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